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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 یدید     1818 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 18 ,490 , 0002 18 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,404رالد 030404, تاراما030 تاراما مهرد   112مهرد ,840112 ,840

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   203,980هکس , 000203,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   286رالد , 100286 , سیئوس100 سیئوس کنارف   448,300448,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس ,500 , 000122 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   310رالد ,500310 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   1لایر 10 ,7101 10 ,710

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,500هکس , 00087,500 , وروی000 441وروی ,850441 ژورن850, ژورن نورک   41نورک ,60041 ,600

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,855,00018 سیلگنا855,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ503,000503,000دنوپ نپاژ نینی   دصکی   314,940314,940دصکی

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 155155))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 15  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 40  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 15  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 26  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

( 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 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 23  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 27  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 6  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 15  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 146

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 155

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 156

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122430 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81561068 :: 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

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

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

1401/10/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ع / 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم تعاس 15:00عبنم ات  رثکادح   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس  چوس و  لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام لقادح 3  یاراد  یزرواشک  کناب  زا  ریغ  هب  یزکرم  کناب  تمرف  نیرخآ  قباطم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نازیم 2/000/000/000  هب  یزرواشک  کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  هرامش 854579856  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  رابتعا و 

.دشاب یم  لایر  هصقانم 1,000,000  دانسا  شورف  هنیزه 
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  مود  لوا و  تبون   ) هصقانم یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

هقبط یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ،  ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ 

02141934 :: نفلت :: http://iets.mporg.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

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

لوپ لوپ فیک   فیک شیاپ   شیاپ عماج   عماج هناماس   هناماس وو   چوس   چوس لوپ   لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاس   تخاس ریز   ریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزاس ،  ،  یزاس یموب   یموب رارقتسا   رارقتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 156 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xrv8kax67rnvv?user=37505&ntc=6122430
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122430?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hbvpyl8gukcbc?user=37505&ntc=6122446
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122446?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دادما نامتخاس  نارمع  هعسوت  گنیدله   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/10/18 خیرات زا   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم 16عبنم تعاسات  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یارب  یناکم  تاعالطا  دورو  یناکم و  یفیصوت و  تاعالطا  هئارا  تیلباق  اب  بو  تحت  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یحارط  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک لک  رد  عقاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ شوپ -  هرز  هچوک  شبن  مهدجه -  نابایخ  شبن  یلامش -  رگراک  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
موس هقبط   - 1981

یدربهار تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم   09362209747 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 د /   - 01-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ار  دوخ  زاین  دروم  ددع  دادعت 500  هب  تنیالک  رورس و  یارب   Eset Antivirus لوصحم )  ) رازفا مرن  هلاس  کی  ربتعم  سنسیال  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  دانسا  حرش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.airicsaipa.comنفلت 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

بوبو تحت   تحت ( ( GISGIS  ) ) ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   500500 دادعت   دادعت هبهب   تنیالک   تنیالک وو   رورس   رورس یارب   یارب   Eset AntivirusEset Antivirus لوصحم ) ) لوصحم  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن هلاس   هلاس کیکی   ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم یهگاعبنم نیا  رشن  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  هزوح  هدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  لیذ  حرش  هب  یاههزوح  رد  تیحالص  یاراد  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

( یزادنا هار  ارجا و  ریمعت ، شورف ، هکبش (  رازفا  تخس  - 
یزادنا ) هار  ارجا و  ریمعت  شورف   ) هداد زکرم  تازیهجت  زاس و  هریخذ  رورس  - 

رتنساتید یاه LAN و WAN و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  یحارط  - 
یزادنا ) هار  ارجا و  ریمعت  شورف   ) SOC بو ) یتروف  تیکیتروف  رپینوج   ) لاوریاف هکبش  تینما  - 

ینابیتشپ ) یزادنا  هار  ارجا و  هرواشم  یحارط  کال  لیلحت  گنیروتینام و  - 
ینابیتشپ ) یزادنا  هار  ارجا و  هرواشم  یحارط  یزاس  یزاجم  - 

(Indoor,Outdoor  ) طیحم رد   Wireless یاه هکبش  ینابیتشپ ) یزادنا  هار  ارجا و  هرواشم  یحارط  کینوساناپ ) ایاوآ و  تیلام  تاطابترا  تارباخم و  - 
( ینابیتشپ یزادنا  هار  ارجا و  هرواشم  یحارط  شورف  ...و   UBNT کیتورکیم ، وکسیس ، یاهدنرب 

، یزادنا هار  ارجا و  هرواشم  یحارط ، ( ) Domain,Exchange 115 Skype. WSUS  ) یتفاسورکیام یاهسیورس  یرادهگن  سیورس و  یزادنا  هار  بصن  - 
ینابیتشپ )

پات  پل  روتکژورپ و  اتید  رنکسا ، رتنیرپ ، ییگ  یاه  هاگتسد  یرادهگن  سیورس و  - 
تنرتنیا هکبش و  ینابیتشپ  تامدخ  - 

قوف  یاه  هزوح  رد  هرواشم  ینابیتشپ و  بصن  شزومآ  - 

ددرگیم توعد  رظن  دروم  یاههنیمز  رد  لاعف  اتفا و  زوجم  هدنراد  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نورتیس اپیاس  تکرش  یناگرزاب  دحاو  ناتسدرا  هداج  رتمولیک 4  ناشاک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ostadmohammadi.a@saipa-citroen.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26538886 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123430 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  یرازفا و  مرن  یهاگشیامن  کینورتکلا  تیلب  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطبترا  تاعاطا و  یروانف  نامزاس   1 ملعم شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296531-05131296708-05131296708 :: نفلت :: ets.mashhad.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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح هدننک   هدننک نیمأت   نیمأت ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

یرازفا یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یهاگشیامن   یهاگشیامن کینورتکلا   کینورتکلا تیلب   تیلب هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 66

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

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

2001007006000418 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124646 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 230 هصقانم ناتسلگ  ناتسا  حطس  رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

230 هصقانم ناتسلگ  ناتسا  حطس  رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,874,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشابیم  رودقم  تلود  یکینورتکلا  هناماس  قیرطزااهنت  تاداهنشیپ  هئاراو  هصقانمدانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 
23:59 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگآ قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک لحاسارف  رهوگ  ورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

56-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش زا  ىلا 13:00  حبص  تعاس 08:00  زا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/10/18

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ   MUD LOGGING سیورس یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور ارجا 732  تدم 

لایر هصقانم 6.906.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش تالماعم  نویسیمک  هناخریبد   4  ، هقبط دیحوت   ، نامتخاس باتفآ  هچوک  شبن  ناو  قفش  نابایخ  نامداد ، راولب  برغ )  ) سدق کرهش  نارهت ، تفایرد :   :: سردآ سردآ
شیک لحاسارف  رهوگ  ورتپ 

یلخاد 2175  60-88576356 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TENDER@PGFKCO.COMسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یارب   یارب هارمه   هارمه هرامش   هرامش قیرط   قیرط زازا   کمایپ   کمایپ ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   قرب   قرب ضوبق   ضوبق فذح   فذح حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

MUD LOGGINGMUD LOGGING سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و 

نامز مایپ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح  یاه  هاگتسد  هب  طوبرم  مزاول  تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 27.700.000.000  نویرف -  زاگ 

لایر  دروارب 11.000.000.000   - A4 ذغاک
لایر  دروارب 31.300.000.000  تکروا - 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح هب  دقن  هجو  زیراو  شیف  لصا  یزکرم  کناب  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  یکناب  ریغ  یرابتعا  تاسسوم  یوس  زا  هرداص  یاههمانتنامض  ای  یکناب و  همانتنامض 

لصا رد  جردنم  ابش  هرامش  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدرپس  هوجو  زکرمت  ناونع  تحت  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هرامش 4001114006376636 
یهگا

نویسیمک هناخریبد  قاتا 107   B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها   :: سردآ سردآ
تالماعم

06134148795-34148569  - 06134148580 :: 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

یسدنهم و تیریدم   ) ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( اهحرط

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن یاهرابنا  رد  بصن  تهج  یبذج  شور  هب  نیزنب  راخب  تفایزاب  هاگتسد  ناینب  شناد  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناینب شنادو  هدننک  دیلوت  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

باهک حرط  هقبط 4  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نامتخاس  باداش  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  - نارهت  :: 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

تکروا تکروا  -  - A4A4  ذغاک ذغاک نویرف -  -  نویرف زاگ   زاگ یرافح   یرافح یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یاهرابنا یاهرابنا ردرد   بصن   بصن تهج   تهج یبذج   یبذج شور   شور هبهب   نیزنب   نیزنب راخب   راخب تفایزاب   تفایزاب هاگتسد   هاگتسد ناینب   ناینب شناد   شناد یلخاد   یلخاد ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
تفن تفن

1010

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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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6wrpdwylr2zxv?user=37505&ntc=6122728
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122728?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u3yqd5v2fjg65?user=37505&ntc=6122768
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122768?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001001494000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هداس یبایزرا  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110050 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122965 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیربیاو یاهروسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.300.000.000  هناماس 2001091592000052 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ  هداج  رتمولیک 15  زیربت  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب 

:: نفلت :: nigcdist8.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

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1

نشیربیاو نشیربیاو یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001308000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124413 :: هرازه هرازه :: 1401/11/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دس دنمشوه  تظافح  متسیس  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، ارجا ، تازیهجت ، نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتابکا 

نادمه  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تظافح متسیس  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، ارجا ، تازیهجت ، نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتابکا  دس  دنمشوه 
38,421,500,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,930,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1402/05/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه یا  هقطنم  بآ  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  نادمه   ، 6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ذیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17/ فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مایپ نادمه   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا 1401 دس  دنمشوه  تظافح  متسیس  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ارجا ، تازیهجت ، نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 38/421/500/000  غلبم 

لایر نیمضت 1930/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دسدس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح ارجا ، ، ارجا تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1313

دسدس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ، ، شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح ارجا ، ، ارجا تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس رسیان  کرهش  زکرم 4  تاسیسات  یرادا و  نامتخاس  یشزرو ،  الاک ،  رابنا  یاه  هلوس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/000/000/000  غلبم 

تازیهجت تاسیسات و  اب  ورین  ای  قرب  هتشر  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  داهج -  نادیم  جدننس -  رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا  زاگ  تکرش  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

31943149-087 :: نفلت :: .Www.setadiran.ir- www.shana.ir http://ietsنفلت تیاسبو تیاسبو
www.nigc-kd.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122958 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  فجن  س )  ) ارهزلا همطاف  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

فجن س )  ) ارهزلا همطاف  ناتسرامیب  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دابآ

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیرن  مود  قات  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس یشزرو ،  ،  یشزرو الاک ،  ،  الاک رابنا   رابنا یاه   یاه هلوس   هلوس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ناتسرامیب ناتسرامیب ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ ،  ،  دیرخ لماش   لماش قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1616
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وردوخ روحم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش تعاس 9  خیرات 141/1/18  زا   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هناخراک ، زا  یتمسق  قیرح  مالعا  متسیس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 32 یمساقریم ، دیهش  نابایخ  یدازآ  نابایخ  یادتبا  یدازآ ، نادیم  نارهت ، یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ

ینیسح یاقا  یلخاد 153   9-66024351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  یراکنامیپ  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123889 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هاگدورف  نکاما  زا  یشخ  نکاما  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 200101578000017  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یجراخ لانیمرت  یوربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  هناخریبد  فلا "  " تکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یرادا  نامتخاس  بنج 

مان 88969737- تبثرتفد  هناماس 27313131  زکرم   05133400001 - 7 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

هناخراک هناخراک زازا   یتمسق   یتمسق قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1717

هاگدورف هاگدورف نکاما   نکاما زازا   یشخ   یشخ نکاما   نکاما قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1818
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPD-0120026-TR/M02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124066 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بای  هلعش  تست  هاگتسد  هارمه 4  هب  زمرق  نودام  تباث  بای  هلعش  هاگتسد  لماش 103  ملق   2 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 500/057/73/138  غلبم 

لایر نیمضت 875/752/936/6  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت -  :: سردآ سردآ

یراصنا یاقآ   021  - 61630116 :: نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 گ -  - 22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPFD  ) تراک  mcud1 تراک  mcud تراک  pwe تراک -olthawei5608t یساش تازیهجت  نیمأت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TCI.IR go.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای هلعش   هلعش هاگتسد   هاگتسد لماش  103103   لماش ملق   ملق   22 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1919

GPFDGPFD  ) ) تراک تراک   mcud1mcud1 تراک   تراک   mcudmcud  تراک تراک   pwepwe تراک   تراک -- olthawei5608tolthawei5608t یساش   یساش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( صاخ یماهس   ) ناریا یرابتعا  یدنب  هبتر  هرواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تعاس 17  تیاغل  خیرات 1401/10/18  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/10/25

داصتقا یایند   :: عبنم خروم 1401/10/26عبنم هبنشود  زور  تعاس 15  ات  تاکاپ  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  وکسیس  رتور  چیئوس و  تازیهجت  هاگتسد  نیمات 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

Main Frame ریغ تازیهجت  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  هئارا و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاروش  هبتر 2  لقادح  یاراد  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اب ای  هعجارم و  ینابیتشپ  یرادا و  دحاو  مراهچ  هقبط  کالپ 2  مکی  نابایخ  یبونج   ، یدناگ نابایخ  نارهت  یناشن  هب  تکرش  لحم  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
قوف یکینورتکلا  یناشن  هب  لیمیا  لاسرا 

ای 175 یلخاد 240  هرامش 86084662  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ics24.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ع/18 / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15  ات  لقادح   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگرهم  a تیاس یطابترا  یاه  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/150/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 دیرخ : 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ  هقبط  یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ،  ابمومول ، سیرتاپ  نابایخ  شبن   ، دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   وکسیس   وکسیس رتور   رتور وو   چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد   88 نیمات   نیمات یرابتعا -  -  یرابتعا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

aa تیاس   تیاس یطابترا   یطابترا یاه   یاه لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124049 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 15:30   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص یرادرهش  تیکلام  ظفح  اب  رتم  لوط 31107  هب  یرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  ارجا  اردص  رهش  رد  دوجوم  یرون  ربیف  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   8/600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

اردص یرادرهش   :: سردآ سردآ

36562091-07136414414 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نایرتشم6122430 هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چوس و6122446 لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ 
لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6122915 تحت  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  متسیس  هحفص 5)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6122992 یروانف  هزوح  هدننک  نیمأت  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخس6123430 یرازفا و  مرن  یهاگشیامن  کینورتکلا  تیلب  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  یرادهگن 
یرازفا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش رهش ردرد   دوجوم   دوجوم یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هژورپ   هژورپ یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ردرد   تکراشم   تکراشم ناونع : : ناونع 2323

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

نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/332  - 1401/31/331  - 1401/31/323 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 17عبنم ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122868 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تبرت یدورو  تلوص و  دابآ  دمحا  سخرس ؛  دهشم -  روحم  نهآ  هار  چیپ  هدودحم  رد  یراطخا  یرابخا و  یماظتنا ،  یدومع  میالع  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و  ماج 

لایر  دروارب 32.747.396.798 
هزوریف  ناتسرهش  دنبوزاب  ناج -  هدنزوت  ییاتسور  هار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب ، 

لایر  دروارب 31.992.644.555 
روباشین  ناتسرهش  راهبون  ییاتسور  هار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب ، 

لایر دروارب 32.968.688.399 

لایر  نیمضت 1.637.369.840   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.599.632.228

لایر  1.648.434.420

یتسپدک 9173695636 مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

0211456  - 8-05133412024 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05133435888 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعنص نارمع  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 15هرامش تعاس 8  زا  یهگا  راشتنا  نامز  زا  زور  تدم 3  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ یتشهب  دیهش  هلکسا  یکیتسجل  رودیرک  هژورپ  رد  رتم  رادقم 4.990  هب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 تعنص  نارمع  هسسوم  کالپ 1  بوکالط  تسب  نب  تارداص  کناب  یوربور  هواک  راولب  هب  هدیسرن  زودهالک  دیهش  نابایخ  نارادساپ  هار  راهچ  نارهت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  یقوقح و  تیریدم 

اهدادرارق روما  دحاو  تعنص  نارمع  هسسوم  هاگراک  یتشهب  دیهش  هلکسا  راهباچ  ناتسچوولب  ناتسیس و  ناتسا 

یلخاد 112 و 118 :: 02122780387 و 02122762003  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

ییاتسور ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   ثادحا   ثادحا یزاسهب ،  ،  یزاسهب یراطخا -  -  یراطخا وو   یرابخا   یرابخا یماظتنا ،  ،  یماظتنا یدومع   یدومع میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

یکیتسجل یکیتسجل رودیرک   رودیرک هژورپ   هژورپ ردرد   رتم   رتم   4.9904.990 رادقم   رادقم هبهب   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/10/10  دانسا  تفایرد   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 15:15عبنم  - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123368 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ شیاین -  حطسمهریغ  نادرگربرود  هژورپ  تهج  هدایپرباع  هدرن  بصن  تخاس و  لیردراگ و  هلول  هیاپ و  بصن  تایلمع  یارجا  طسوتم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام 2: مالعتسا عوضوم  ماجنا  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاهاضف ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس  یاهدادرارق  دحاو  ناگدازآ – هاگنامرد  بنج  - تلود راولب  یادتبا  یبونج  تلادع  راولب  سردآ : هب  مالعتسا  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
زاریش یرهش 

071-38350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.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

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

2001003469000117 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124479 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش  انزا  روحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنزاش  انزا  روحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
172,273,028,464 یلام :  دروآرب 

لایر   8,613,651,423 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسرب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  انزا ،  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

حطسمهریغ حطسمهریغ نادرگربرود   نادرگربرود هژورپ   هژورپ تهج   تهج هدایپرباع   هدایپرباع هدرن   هدرن بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   لیردراگ   لیردراگ هلول   هلول وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا طسوتم   طسوتم ناونع : : ناونع 2626

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون هدرشف -  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/10/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA100-401-10-28 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  زا  دانسا  شورف  تلهم   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/22 هبنشجنپ  زور  تیاغل   1401/10/17

ناسارخ  :: عبنم تیاسعبنم رد  تاداهنشیپ  لاسرا  تلهم  نیرخآ   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
حبص تعاس 9:00  خروم 1401/11/5  هبنشراهچ  زور 

6124550 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 10:00   1401/11/15

اه ، یقرب هلپ  اهروسناسآ   ) رفاسم لاقتنا  و  اهوزارت ) اههلاقن و  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس   ، یربهار هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا  قیرط  زا  مود  تبون  دابآرهم -  یللملا  نیب  هاگدورف  نیگنس  کبس و  یاهوردوخ  و  اهدنبهار )

.دشاب یم  لایر   10,500,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نینچمه  هافر و  ترازو  زا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه ،، یقرب یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ   اهروسناسآ  ) ) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا وو   اهوزارت ) ) اهوزارت وو   اهاه   هلاقن   هلاقن همست   همست  ) ) راب راب لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس  ، ، یربهار یربهار ناونع : : ناونع
نیگنس نیگنس وو   کبس   کبس یاهوردوخ   یاهوردوخ وو   اهدنبهار ) ) اهدنبهار

2828

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

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

2001003813000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122871 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  یاه  نامتخاس  یدورو  یدابم  یارب  یقرب  یاه  هرکرک  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تاصخشم حرشب   ( هپتوارم ات  زگردنب  زا   ) هبعش یارب 31  ناتسلگ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  نامتخاس  یدورو  یدابم  یارب  یقرب  هرکرک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ررقم ددعومرد  دیاب  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  لصا  انمض.دشیم  یمازلا  ناتسلگ  ناتسا  دزن  لاعف  یگدنیامن  نتشاد  یمالعا و  طیارش  هدش و  هتساوخ  ینف 

.ددرگ لیوحت 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تسا یزرواشک  کناب  تیریدم  نمهب  امنیس  وربور  نارادساپ  نابایخ  ناگرگ   - ناتسلگ ناتسا   ، 4917646443 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ

:: 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

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003813000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123321 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  رد  کناب  هعبات  بعش  یدورو 31  یدابم  یدالوف  چناپ  لور  یاههرکرک  بصن  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.500.000.000  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  نمهب ،  امنیس  لباقم  نارادساپ ،  نابایخ  ناگرگ ،  ناتسرهش  ناتسلگ ،  ناتسا  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

و6124550 اهوزارت ) اه و  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس   ، یربهار
نیگنس کبس و  یاهوردوخ  و  اهدنبهار ) اه  ، یقرب هلپ  اهروسناسآ   ) رفاسم لاقتنا 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کناب کناب بعش   بعش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یدورو   یدورو یدابم   یدابم یارب   یارب یقرب   یقرب یاه   یاه هرکرک   هرکرک هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

یدورو یدورو یدابم   یدابم یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 156 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123010 :: هرازه هرازه :: 1401/11/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,577,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/03/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  موس –  هچوک  رجفلاو - کرهش   – یبونج ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت –   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  هیولیگهک و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123021 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولیگهک ناراسچگ و  یاه  ناتسرهش  زاگ  تاسیسات  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/466/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  روما  دحاو  یزاسرهش -  هار و  هرادا  زا  رت  ناپ  نارادهار -  نابایخ  یرهطم -  راولب  جوسای -   :: سردآ سردآ

07433336277 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3131

زاگ زاگ تاسیسات   تاسیسات دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم هار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  مزاول ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02136271780 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000176 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:00  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم هسلجعبنم خروم 1401/11/19 -  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
حیضوت و راک و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  تهج  ناگدننک ، تکرش  روضح  اب  یهیجوت 

خیرات رد  حبص  تعاس 10:00  دانسا ، حیرشت 

6124126 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00  - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  48.567.428.028 هصقانم : دروآرب  غلبم 

یاه دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 2.428.371.402  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجو نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ،

.ددرگ زیراو  یزکرم  کناب  ابش 4101046871202845 09010000  هرامش  هب  تسیابیم  دقن 
.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

لایر  300.000 غلبم : زیراو 

ناتسزوخ ناتسا  رد  عقاو  هذیا  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  راک : یارجا  ناکم  لحم و   :: سردآ سردآ
اهنامیپ یقوقح و  روما  ناهفصا ، هقطنم  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  تفن ، راولب  ناگدازآ ، نابوتا  ناهفصا ،

متشه هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - ییاشگزاب :

یاقآ یقوقح و 031-33960110  روما  روپ  یلو  یاقآ  اب   031-33960076 :: نفلت نفلت
هداز یکگنس 

www.setadiran.ir www.ioptc.ir www.shana.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن مزاول ،  ،  مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434

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

متسیس6124413 تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، ارجا ، تازیهجت ، نیمأت 
دس دنمشوه  تظافح 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6124607 تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ، یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ارجا ، تازیهجت ، نیمأت 
دس دنمشوه  تظافح 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISO37500 درادناتسا شیاریو  نیرخآ  ساسا  رب  تاعالطا  یروانف  تامدخ  یراپس  نورب  لمعلاروتسد  نیودت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000766 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یزکرم یاهرتفد  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 021-35911542  هرامش  اب  یمالسا  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  هب  زاین  تروص  رد   :: 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

35911664-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ یراپس   یراپس نورب   نورب لمعلاروتسد   لمعلاروتسد نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 156 ھحفص 23 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشت  تهج  هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع  کی  دادعت   ، SKYROOM نشیکیلپا هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003829 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقداص 02146624106 یاقآ  : سامت ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  ، ههام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ) اوتحم دنمشوه  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001484 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هناسر  انرب  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  کینورتکلا  یمومع  طباور   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسیمازلا روتکافشیپ  یرازگراب.یراکزور  تسیب  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشت   هباشت تهج   تهج هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت  ، ، SKYROOMSKYROOM نشیکیلپا نشیکیلپا هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636

اوتحم اوتحم دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 156 ھحفص 24 
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تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM APK لاوریاف سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090918000027 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم تروصب  یلخاد  هکبش  زا  تنرتنیا  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003565000031 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد رواشم  طسوت  تمدخ  یلیصفت  حرش  تروصب  یتساوخرد  تمدخ  ماجنا  لحارم  هیلک  .تسا  یمازلا  هدش  نالعا  یاهزوجم  زا  یکی  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  یراذگراب و  هناماس 

7618734153 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یباراف  راولب  افش - ار  راهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120004-034  ، 32120001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113609-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTM APKUTM APK  لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

یزاجم یزاجم تروصب   تروصب یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش زازا   تنرتنیا   تنرتنیا یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 156 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9dy9f842ywk8c?user=37505&ntc=6122786
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122786?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4jtsyehfrb4uv?user=37505&ntc=6122817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و شورف  دیرخ و  : لماش هچراپکی  زکرمتم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003948000458 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم امتح  تسویپ  طیارش  - هطوبرم زوجم  نتشاد.ههام   3 أبیرقت یباسحیذ  دنس  لوصو  اب  تخادرپ.تسا  هدیدرگ  مالعا  تسویپ  رد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33144554-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

200F لدم تن  یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003234000040 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
200F لدم لدم  تن  یتروف  لاوریاف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- کیتامروفنا یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   - شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 4040

200200 FF لدم   لدم تنتن   یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4141

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یتشهب  (pwa) سا وا  یآ  دیوردنا و  نشیکیلپا  اب  بو  تحت  یهافر  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هب  اه  تکرش  طیارش  ینف و  تاصخشم 

1101090345000219 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یدهاز نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نامسآ  یزاس  بو  تحت  هناماس  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  بو  تحت  یربراک  طبار  داجیا  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  اهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123443 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یسکونیل  یاهرورس  یزاس  نما  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131296708  - 05131296708 :: نفلت :: mashhad.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

ساسا واوا   یآیآ   وو   دیوردنا   دیوردنا نشیکیلپا   نشیکیلپا اباب   بوبو   تحت   تحت یهافر   یهافر عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4242

یسکونیل یسکونیل یاهرورس   یاهرورس یزاس   یزاس نما   نما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز تاصخشم  اب  هاگتسد   UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P:5KVA/3.5 KW

AC input : 220 V 50 HZ 32 A
UPS OUT PUT :AC220 V 50 HZ 22 A

DC INPUT : 192 V 19.2 A
1101092160000415 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   SDC6000X-RT-3U لدم  kVA 6 ناوت اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتکرش یارب  ربتعم  هدوزفا  شزرا  هگرب  هناماس my.tax.gov.ir و  زا  اه  هاگشورف  تهج  دیدج ) یداصتقا  دک   ) ربتعم بسک  هناورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیق  .

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P:5KVA/3.5 KW AC input : 220  V 50  HZ 32  A UPS OUT PUT :AC220  V 50  HZP:5KVA/3.5 KW AC input : 220  V 50  HZ 32  A UPS OUT PUT :AC220  V 50  HZ ریز   ریز تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد   UPSUPS ناونع : : ناونع
22  A DC INPUT : 192  V 19.2  A22  A DC INPUT : 192  V 19.2  A

4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(bims) یکناب تسیز  تاعالطا  تیریدم  عماج  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هب  اه  تکرش  طیارش  ینف و  تاصخشم 

1101090345000220 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  دوبهب  هدننک  هضرع  عجرم  داسهب  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  رامآ  تاعالطا و  تیریدم  عماج  هناماس  بو  تحت  یبصن  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا شناد 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهزوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( bimsbims )) یکناب یکناب تسیز   تسیز تاعالطا   تاعالطا تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003113000047 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرگ دولپآ  رهم و  لیمکت ، تسویپ  لیاف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ناتسدرک  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101092247000074 زاین :  هرامش 
ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  یتسیاب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هیهت و  یتسیاب  یتساوخرد  کرادم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  یداهنشیپ  خرن  هگرب 

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

32241337-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس ردرد   ناتسدرک   ناتسدرک هقطنم   هقطنم یتفن   یتفن یاه   یاه هدروارف   هدروارف شخپ   شخپ یلم   یلم تکرش   تکرش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1140 1

4747
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ssl cetificate تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000294 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملید ردنب  یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ربارب  کالما  یزیمم  یزاسرهش و  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090068000066 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  ربارب  کالما  یزیمم  یزاسرهش و  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رازفا مرن   1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  ربارب  کالما  یزیمم  یزاسرهش و  عماج  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  یادرهش  ملید  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33245085-077  ، 33322333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ssl cetificatess l cetificate ناونع : : ناونع 4848

کالما کالما یزیمم   یزیمم وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهد تیعقوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000461 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روسرپمک وبروت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FLENCO هدنزاس عجرم   SGT600 لدم یزاگ  نیبروت   HG5261 لدم هعطق  هدنهد  تیعقوم  الاک :  مان 

تفن
ددع 1 دادعت : 

1402/01/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: 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 نیبروت   نیبروت   HG5261HG5261 لدم   لدم هعطق   هعطق هدنهد   هدنهد تیعقوم   تیعقوم ناونع : : ناونع 5050
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رتویپماک  ولف  جنس  یلاگچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002456 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص کاوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   RION CO هدنزاس عجرم   RION یتراجت مان   VT-03F لدم  Viscotester لباترپ جنس  یلاگچ  الاک :  مان 

فیرش
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا  .تسا  ههام  یرابتعا و 2  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغ  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم   scs لرتنک متسیس  یارب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000495 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم  . LAMBDA Co هدنزاس عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  قرب  ولبات  دربراک   HWS لدم لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  همیمض  دیاب  یلام  ینف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لاسرخآ  باسح  هیوست 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا .تسویپ   .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف جنس   جنس یلاگچ   یلاگچ ناونع : : ناونع 5151

قرب قرب ولبات   ولبات دربراک   دربراک   HWSHWS لدم   لدم لماک   لماک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم - - scsscs لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارب   یارب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5252
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  یتعنصروتینام 42 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000926 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHARP یتراجت مان   PN-Y436 لدم  in 43 زیاس یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا چنیا   چنیا 4242 یتعنصروتینام   یتعنصروتینام ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

5353
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تساوخرد  حرش  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000416 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MSA لدم نبرکوردیه  زاگ SO2 و CO2 و CO و NO2 و  روزیلانآ  الاک :  مان 

زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تساوخرد  حرش  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315176-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-413-11219 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - PANEL MASTER PV121-TNT4A-F2R1: لدم تپ  طخ  جرتساو  رزیاتلاپ  تهج  یروتارپا  لنپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 20-10-1401 - 17-10-1401

:: 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

ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش هبهب   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5454

تپتپ طخطخ   جرتساو   جرتساو رزیاتلاپ   رزیاتلاپ تهج   تهج یروتارپا   یروتارپا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5555
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دابآ نیسح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  ناریادک  یارادو  هکبش  تحت  نیبرود  ددعراهچو  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097489000004 زاین :  هرامش 

ناخربز ناتسرهش  دابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   MILESIGHT هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان  لدم 2964  ناوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

زبس شزادرپ  دنمشوه  یاه  هناماس 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9347141614 یتسپ :  دک  دابآ ،  نیسح  یرایهد   - دابآ نیسح  یاتسور  - دابآ قاحسا  شخب  ناخربز - ناتسرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7060034-0915  ، 85966524-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85966524-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-430-1817 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6124489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گولانآ تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ددعراهچ   ددعراهچ ناونع : : ناونع 5656

گولانآ گولانآ تراک   تراک ناونع : : ناونع 5757
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نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس یادهش  هاگدورف  قیرح  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  یرادهگن  روظنمب  تاعطق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000033 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

اضر ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهطم دیهش  هاگنامرد  یاهاگشیامزآ  عومجمو  یژولویدار  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030646000038 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

رتم  1,000 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  سامت  تروص  رد  -4 دشاب یم  یمازلا  لحم  زادیدزاب  دشاب 3- ناتسا  یموب  هدننک  تکرش  دوش 2- دنس  هنیمض  امتح  روتکاف  شیپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداهرف 09173197632 سدنهم 

7193613111 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  یرهطم و  دیهش  ینامرد  عمتجم  یزامن  نادیم  ، دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127709-071  ، 36121230-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32319304-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن روظنمب   روظنمب تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858

یرهطم یرهطم دیهش   دیهش هاگنامرد   هاگنامرد یاهاگشیامزآ   یاهاگشیامزآ عومجمو   عومجمو یژولویدار   یژولویدار قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و   manual call نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001488 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  حرط  ثاریا  یسدنهم  یناسنا  عبانم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FI400 لدم  FGS یجنس زاگ  قیرح و  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

حرط ثاریا  یسدنهم  یناسنا  عبانم  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   ....و   ....و   manual callmanual call نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فک بآ و  ردنلیس  / ددع ییولیک 5 فک 50 بآ و  ردنلیس  ددع / ییولیک 12 6 رادقم CO2 ردنلیس / ددع ییولیک 5 یردوپ 50 ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ییولیک 12 یردوپ 10 ردنلیس  / ددع ییولیک 12 10

1101003143001097 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیمدننک نمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب رذآ  مه   CO2 ردنلیس دنرب   / رهپس ردوپ  ردنلیس  دنرب   / کانور فک  بآ و  ردنلیس  دنرب 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فکفک وو   بآبآ   ردنلیس   ردنلیس // ددع ددع 55 ییولیک   ییولیک 5050 فکفک   وو   بآبآ   ردنلیس   ردنلیس ددع / / ددع 1212 ییولیک   ییولیک 66 رادقم رادقم CO2CO2 ردنلیس ردنلیس // ددع ددع 55 ییولیک   ییولیک 5050 یردوپ   یردوپ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع
ددع ددع 1212 ییولیک   ییولیک 1010 یردوپ   یردوپ ردنلیس   ردنلیس // ددع ددع 1212 ییولیک   ییولیک 1010

616 1

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

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

زا 156 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sr4t4qkpwa4a5?user=37505&ntc=6122791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122791?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000339 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   sancosanco  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 6262
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2*1/5 لباک - سم مامت  نتنآ  لباک   - 06 ینیمز جوزود  لباک   - 10 میس  - 4 میس - ترا  2/5 میس  - ترا  1/5 میس  - 2/5 میس  - 1/5 میس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناردنزام ای  ارون  دنرب  زوسن (  قیرح  نالعا 

1201004274001282 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

06 ینیمز جوزود  لباک  - فالک  1 دادعت  10 میس - فالک 4 دادعت  4 میس - فالک  5 ترا  2/5 میس - فالک ترا 3   1/5 میس - فالک  12 دادعت  2/5 میس - فالک  20 دادعت  1/5 میس - 
رتم  350 زوسن قیرح  نالعا   2*1/5 لباک - رتم  300 سم مامت  نتنآ  لباک  - رتم  300 دادعت

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ملق  1 دادعت : 

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

زاو تیفیک  یاراد  سانجا   - .دوب 3 دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هس  هجو  زیراو  .دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهعب  هرادا  رابنا  ات...و  یربراب  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  -5 دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناتسا  جراخ  هاگدننک  نیمات  -4 دشاب ناردنزام  ای  ارون  دنرب 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

32045802-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

22 ** 1/51/5 لباک لباک -- سمسم مامت   مامت نتنآ   نتنآ لباک   لباک  - - 0606 ینیمز ینیمز جوزود   جوزود لباک   لباک  - - 1010 میس میس  - - 44 میس میس -- ترا ترا   2 /52/5 میس میس  - - ترا ترا   1/51/5 میس میس  - - 2 /52/5 میس میس  - - 1/51/5 میس میس ناونع : : ناونع
زوسن زوسن قیرح   قیرح نالعا   نالعا

6363
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  هعسوت  رارف و  هلپ  رلکنیرپسا ،  سکابریاف ،  متسیس  یحارط  تهج  هرواشم  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000103 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 5200 دادعت : 

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

همانیهاوگ نینچمه  هطوبرم  یاهزوجم  نتشاد  .سامت  یفایس  یاقآ  نفلت 09124263951  اب  دیدزاب و  هژورپ  لحم  زا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یرو.رض  یناشن  شتآ  زا  ینمیا  همانیهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  ینمیا و 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامرد ینامرد زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   رارف   رارف هلپ   هلپ رلکنیرپسا ،  ،  رلکنیرپسا سکابریاف ،  ،  سکابریاف متسیس   متسیس یحارط   یحارط تهج   تهج هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 6464

دامن دامن هعجارم   هعجارم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا هبهب   تسا   تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 6565
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قیرح افطا  متسیس  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  الاک  دک 

دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002459 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SPXCDXSFXSS لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس   Sensepoint XCD Replacement Flammable Cartridges روسنس الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL
ددع 10 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  کینورتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم   PEK206 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  زاگ  تشن  روتکتد  الاک :  مان 

شیک کینورتکلا 
ددع 40 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 5 دادعت : 

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

تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gent کرام اب  قیرح  افطا  یتساوخرد  مالقا  ناونع : 

14013915 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gentgent کرام   کرام اباب   قیرح   قیرح افطا   افطا یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6666
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقلاخ یاقآ  سامت 024-33145344  نفلت  ناجنز - رابنا 230  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000299 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  نکسا و  ًاددجم  مرف ، رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جرد  ینف و  تاصخشم  ءاضما  رهم و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  هناماس  رد  هدش  هئارا  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145344-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسردروتکاف تبث  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000582 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 2 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  داتزا  سپ  دادرارق  ساسارب  تخادرپ   - هناماسردروتکاف تبث  ، یتناراگ والاک  تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نارحب  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - شورف زا  سپ  تنامض  تامدخ و  یاراد  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

هناماسردروتکاف هناماسردروتکاف تبث   تبث هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل  - - قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6868
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas Sampling Pump Kit/ Gas Tube Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000541 زاین :  هرامش 
مراهچ 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 19 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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

لیاف لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Gas Sampling Pump Kit/ Gas Tube DetectorGas Sampling Pump Kit/ Gas Tube Detector ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ

6969
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نارهت هبعش 26  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمعلا روتس  یتسویپ و  تسیل  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090343000016 زاین :  هرامش 

نارهت شش  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمعلا روتس  یتسویپ و  تسیل  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135734415 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - ناوریا هچوک  ریت - یس  -خ  یروهمج خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66739659-021  ، 66726755-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66725979-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  رابنا  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000261 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  رابنا  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7070

رابنا رابنا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7171
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مهدزاود 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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4124501189/ جنس نژیسکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000491 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  4040   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

41245011894124501189// جنس جنس نژیسکا   نژیسکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7272

-- هکبش هکبش کرکر   وسراهچ   وسراهچ هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ دنارگل - - دنارگل اویراک   اویراک حرط   حرط دیفس   دیفس قرب   قرب زیرپ   زیرپ کرکر -  -  ردرد   یلاخ   یلاخ یاضف   یاضف ششوپ   ششوپ تهج   تهج تینوی   تینوی لنپ  33   لنپ کنلب   کنلب ناونع : : ناونع
 - - تروپ تروپ ودود   باق   باق یرون -  -  یرون ربیف   ربیف لیتگیپ   لیتگیپ هکبش   هکبش لباک   لباک هکبش - - هکبش نوتسیک   نوتسیک تکوس   تکوس  -  - PVCPVC  قرب قرب هلول   هلول  -  - PVCPVC  سنج سنج یلخاد   یلخاد هیواز   هیواز لاناک   لاناک ییوناز   ییوناز

قرب قرب ولبات   ولبات  - - رادرایش رادرایش تکاد   تکاد

7373
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ویسپ تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000144 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
طوطخ نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  طوطخ  نامیپ  هدنزاس  عجرم   BLANK PLATE لدم کر  رد  یلاخ  یاضف  ششوپ  تهج  تینوی  لنپ 3  کنلب  الاک :  مان 

قرش
ددع 90 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  اویراک  حرط  دیفس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هکبش دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  چیپ  لزاپ  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TPB-101/2 هکبش کر  وسراهچ  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 
نیسکا دید 

تس 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   105x50 mm زیاس  PVC سنج یلخاد  هیواز  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تشد رهم  یس  یو  یپ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 2/5 رطق  mm 25 زیاس  m 6 لوط  PVC قرب هلول  الاک :  مان 

هخاش 500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زورما یروآ  نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 8  هتسب   CAT6 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   FC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PLT-45-EU2 لدم کج  نوتسیک  یارب  راکوت  زیرپ  هجرد  تروپ 45  ود  باق  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 45  هتسب   m 2 لوط  18x18 mm زیاس  cm 2 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یناخرفعج دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  سکابونکت  لدم   IP44 تظافح هجرد   A 23 نایرج تدش   V 220 ژاتلو زاف  کت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Data Diod نیار هکبش  زاسوسکی  تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000821 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   44W4408 لدم یرون  ربیف  لاصتا  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  داتس  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Data DiodData Diod  نیار نیار هکبش   هکبش زاسوسکی   زاسوسکی ناونع : : : : ناونع 7474
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس هکبش و  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000097 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( رتم  500  ) سم مامت  دنارگل   CAT6 SFTP هکبش لباک  - 1 - 

24PCL- 2960 - WS هاگتسد ) کی  وکسیس ( چیئوس  - 2
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

لماک یرس   1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  تسویپ  روتکاف  شیپ  تمیق و  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  همیب و  هنیزه   ، بوخ تیفیک  اب  هدش ،  تسویپ  تسیل  قبط  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093121000056 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   SDN4800123 لدم یکیتسالپ  سنج  راکوت  تیعضو  یرتویپماک  هکبش  دربراک  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  همیب و  هنیزه   ، بوخ تیفیک  اب  هدش ،  تسویپ  تسیل  قبط  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SDN4800123SDN4800123  لدم لدم یکیتسالپ   یکیتسالپ سنج   سنج راکوت   راکوت تیعضو   تیعضو یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش دربراک   دربراک یتارباخم   یتارباخم زیرپ   زیرپ ناونع : : ناونع 7676
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لباف  ینف  تاصخشم  قبط  (core) یزکرم تروپ  چیئوس 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  / اتفا یهاوگ  یاراد  / الاک تست  تیور و  زا  سپ  سانشراک  دات  قبط 

1101005485000120 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یداهنشیپ  لدم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  / الاک دات  لیوحت و  زاسپ  یراک  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60982729/60982718

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاوگ یهاوگ یاراد   یاراد // الاک الاک تست   تست وو   تیور   تیور زازا   سپسپ   سانشراک   سانشراک دات   دات قبط   قبط تسویپ   تسویپ لباف   لباف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( corecore )) یزکرم یزکرم تروپ   تروپ چیئوس  2424 چیئوس ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // اتفا اتفا

7777
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093498005688 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   SOCOMEC یتراجت مان   RS485 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/20 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  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرامش شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ / / switchs  SOCOMECswitchs  SOCOMEC ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم

7878
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : --- تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000072 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک  HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666-815100-B21 HPE  ) لدم  GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  مر  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-578230 لدم هنایار  هکبش  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت الاک  دات.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  هدوب و  جدننس  تفن  رابنا  رد  الاک  لیوحت.ددرگ  مادقا  تسویپ  تسیل  ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لصاح  سامت  هرامش 33241337-087  اب  لاسرا  زا  لبق  اذل  دشابیم  تکرش  نیا  هنایار  دحاو  ناسانشراک 

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

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

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B21B2 1 -- 578230578230 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رلرتنک   رلرتنک -- GBGB  3232 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس لانرتنیا   لانرتنیا مرمر   ناونع : : ناونع 7979
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  تینوی 12  کر 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000180 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   BLADE CENTER یتراجت مان   cm 72 قمع  U 9 عافترا هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عاجش سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125310567

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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 یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000458 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSL6000 ULTRIUM 960 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967593 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی کرکر  99   ناونع : : ناونع 8080

MSL6000  ULTRIUM 960MSL6000  ULTRIUM 960 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8181
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  امد و ....  روسنس  روتینام و  کر  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000457 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903004 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروپمارهب یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  امد   امد روسنس   روسنس وو   روتینام   روتینام کرکر   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8282
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000925 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم ایای   هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا

8383
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000416 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نایناحیر دار  هدننک  هضرع  عجرم   GOLDSTAR یتراجت مان   LG-3P-20 K-V لدم راود   single core روتروناک الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   nexus لدم تروپ  هکبش 20  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتروناک روتروناک دروک -  -  دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP تاقلعتم اب  ویدار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

رون /1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشاگیاه تیاس  ربیف  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP تاقلعتم   تاقلعتم اباب   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 8585

تیاس تیاس ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 8686
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

رون /1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/10/17عبنم تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیروخ یاتسور   FTTH حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابیات ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسور اتسور   FTTHFTTH  حرط حرط ناونع : : ناونع 8787

هکبش هکبش مالقادیرخ   مالقادیرخ ناونع : : ناونع 8888
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هکبش مالقادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004877000006 زاین :  هرامش 

دابیات نادنز  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   C200K-1 لدم یرتم  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

راگنارف
رتم 80 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
روشک  NEXEN هدنزاس عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   mm 10/1 رطق یرتم  لوط   PVC شکور سنج   CAT6 SFTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 
رتم 80 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TTK508 لدم یزلف  سنج  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TG-3468 لدم  Gigabit هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-SF1008D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1016D لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپو  ءاضما  رهم و  تنیرپ  ار  یتسویپ  لیاف  یتسیابیم  ناگدنشورف  هک  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  مالقا  هدوب  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یراک  زور  یط 20  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ.دنیامن  یرازگراب 

9591744455 یتسپ :  دک  نابزرم ،  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54521090-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54521090-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیرین ناتسورس و  یرونربیف  هنایاپ  هچضوح  ییاجباج  یزاسلاناک و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002238 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا باسح  اصافم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09173160666 هرامش 

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

36294933-071  ، 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

ناتسزوخ ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  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 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009026000017 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06133336459 دامن .  لصاح  سامت   IT سانشراک روپ  یقت  یاقآ  هرامش 09166216441  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

6133713146 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  سردم -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336459-061  ، 33330038-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330038-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیرین زیرین وو   ناتسورس   ناتسورس یرونربیف   یرونربیف هنایاپ   هنایاپ هچضوح   هچضوح ییاجباج   ییاجباج وو   یزاسلاناک   یزاسلاناک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

FG 200FFG 200F لدم   لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناخربز هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یرارطضا (  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090284000005 زاین :  هرامش 

ناخربز هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  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 : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناخربز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یرارطضا (  قرب  هکبش و  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگراب اددجم  اهب  مالعتسا  لیذ  تاحیضوت  قفو  لیمکت  زا  سپ  یتسیاب  ندادرثا  بیترت  تهج  هدش و  یراذگراب  تاحیضوت  رد  یتساوخرد  اهب  مالعتسا  گرب 

.ددرگ

9345135743 یتسپ :  دک  تشادهب ،  زکرم  یوربور  اضر -  ماما  نابایخ  اضر -  ماما  کرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43268105-051  ، 43268670-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43266896-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( .دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرارطضا (  (  یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Communication Module HIMA F8627X & Fanless Touch Panel Computer تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001093 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   FAYTECH یتراجت مان   FAYTECH Nr FT 10270W2G16G لدم یسمل  هحفص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هدنیآ شناد  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F86 27X لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Communication Module HIMA F8627X Communication Module HIMA F8627X & Fanless  Touch Panel Computer& Fanless  Touch Panel Computer ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090546000021 زاین :  هرامش 

لدرا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
لدرا رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم تخادرپ  ههام  هنیزه 2  لک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8881753114 یتسپ :  دک  ریش ،  هس  نادیم  رنهاب - نابایخ  لدرا ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34342160-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34342467-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 9393
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لوژام  تراک و  نفلت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000293 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  لیونف  یتراجت  مان   X3S لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WN2553GD لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 32 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لوژام   لوژام وو   تراک   تراک وو   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 9494
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14013992 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 9595

مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ ردرد   دیرخ   دیرخ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم کیت   کیت ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 9696
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کیت  ورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا تسویپ  رد  دیرخ  لماک  تاصخشم 

1101091504000824 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-108-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-1024D-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

گنوآ
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-1026G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

گنوآ
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نایناریا تاعالطا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   DS-300B-8G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  هناماس  رد  شورف  روتکاف  شیپ  ندومن  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  ناریا  تسویپ (  ینف  تاصخشم  قباطم  یرون  ربیف  ینیمز  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000329 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هارمه ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIANET TELEKOMUNIKASYON هدنزاس عجرم  یرتم  لوط   FO CBL OBFC NZDSF لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هناماس
رتم 9,500 دادعت : 

1402/01/19 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرددامن  یراذگراب  هناماسرد  تمیقداهنشیپ  مرف  هارمهب  هدومن و  ءاضما  ورهم  هبروهمم  ار  تسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

 . دامرفب لصاح  سامت  یبیبح  یاقآ  اب 09355033015  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف ینیمز   ینیمز لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mini pc cpu:j4125--ram:8--ssd:120--usb port:6--vga&hdmi port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000105 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   ECJ410A لدم رتویپماک  ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم اب 09196973910  سامت  زاین  تروص  رد  -- ههامکی لقادح  هیوست  -- یمسر روتکاف  هئارا  -- ناگیار لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیرف ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  سا  یآ  لا  یاف  یاو  لوژام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091193000014 زاین :  هرامش 

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

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نامیرف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34631019-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34627097-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mini pc mini pc cpu:j4125- - ram:8- -ssd:120 - -usb port:6 - - vga&hdmi portcpu:j4125- - ram:8- -ssd:120 - -usb port:6 - - vga&hdmi port ناونع : : ناونع 9898

ساسا یآیآ   لالا   یاف   یاف یاو   یاو لوژام   لوژام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  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 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  نیالفآ 1  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاحیضوت  قبط 

1101009026000018 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت   IT سانشراک روپ  یقت  یاقآ   06133336459 هرامش 09166216441 -  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713146 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  سردم -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336459-061  ، 33330038-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330038-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D-LINK CISCO 2960-24-TTL لدم تروپ  چیئوس 24  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000197 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دددع  1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هدافتسا  طبترم  دک  ناریا  زا  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشابیم  مینو  هامکی  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف 

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط هلاس   هلاس   11 نیالفآ   نیالفآ لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 100100

D-LINK CISCO 2960 -24-TTLD-LINK CISCO 2960 -24-TTL لدم   لدم تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  داتس  رد  یطابترا  تازیهجت  هداد و  زکارم  زا  ینف  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000219 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یور تکرش  رهم  هب  روهمم  اضما و  ئاضما  نیبحاص  طسوت  تسیاب  یم   - تامدخ حرش   - دادرارق سیون  شیپ  یبایزرا - مالعتسا و  رد  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس 

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلترورس  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005896000083 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  تارباخم  یارب  نفلترورس  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  دشابیم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  طسوت  هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  ندومن  رهم  لیمکت و 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا ترازو   ترازو داتس   داتس ردرد   یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   هداد   هداد زکارم   زکارم زازا   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 102102

تارباخم تارباخم یارب   یارب نفلترورس   نفلترورس متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000117 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527249-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هکبش  چوس  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000182 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  اذل  .دشاب  یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 104104

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش چوس   چوس ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورک ناریت و  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تاقلعتم و  هارمه  هب  سلریاو  کنیل  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092876000005 زاین :  هرامش 

نورکو ناریت  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

کنیل 7 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تاقلعتم و  هارمه  هب  سلریاو  کنیل  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8531614836 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  یوک  ماما  راولب  ناریت  نورک ،  ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42654482-031  ، 42222424-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226393-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاجم6122817 تروصب  یلخاد  هکبش  زا  تنرتنیا  هحفص 23)یزاسادج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6122821 هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، هحفص 23)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6123457 رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاوریاف6123880 هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدروارف6123958 شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
لاس 1401 رد  ناتسدرک  هقطنم  یتفن  یاه 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6124236 تحت  نیبرود  هحفص 33)ددعراهچ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   سلریاو   سلریاو کنیل   کنیل یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000291 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S27NC725 لدم  in 27 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ولفسوی  09374641849 .دشابیم تسویپ  طیارش  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطو  تیفیکاب  اهالاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000487000014 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شجنس ناوت  نیزوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   in 80/7 زیاس  DIP10F8 لدم یگنر   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861613118 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  هرادا  یعیبط .  عبانم  نابایخ  دنزاش .  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6910-3822  ، 6910-382 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

0118-382 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر درز  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050107000011 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ملاسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج درز  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4389185446 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یرادرهش  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44294559-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44294078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطو   قبطو تیفیکاب   تیفیکاب اهالاک   اهالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

گنر گنر درز   درز هناخ   هناخ هسهس   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزجود گنر  اب  یکیفارت  مئالع  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000271 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  600 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  ذخا  هتفس )  ای  کچ   ) یکناب نیمضت  مالعتسا  رد  یداهنشیپ  غلبم  لک  دصرد  غلبم 5  مالعتسا  هدنرب  زا  .دوش  مادقا  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیواز یاقآ  رظان  سدنهم   09143920161

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزجود یئزجود گنر   گنر اباب   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1101 10

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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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000105 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا یرازگراب  دات و  هب  تبسن  سپس  هدومن  هعجارم  مالعتسا  تسویپ  هب  امتح  ینف  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  هدوبن و  رابتعا  یاراد  امش  دانسا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ،

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ هاگدورف   :: 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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  قبط  نادابآ  هاگدورف  یا  هغیت  ینفد - یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005423000094 زاین :  هرامش 

نادابا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  ، لیمکت تسیابیم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 11 تعاس 10  هبنشراهچ 1401/10/21  دیدزاب  زور  .دشاب  یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

تسارح 09163318894 لوئسم  یمشاه  یاقآ  ییوگخساپ : تهج  سامت 

6313761864 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یمج  هلا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53118013-061  ، 53366477-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53366497-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

تسویپ تسویپ ینف   ینف طیارش   طیارش قبط   قبط نادابآ   نادابآ هاگدورف   هاگدورف یایا   هغیت   هغیت ینفد - - ینفد یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدومحم رهش  هب  دورو  یولبات  یارجا  تخاس و  ، یحارط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000115 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوا تبون  لایر -  تالماعم 8.000.000.000  فقس  دوش -  یرازگراب  اه  تیحالص  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050107000002 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ملاسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.314 دک  60x105 cm زیاس  UV یتنآ نلیتا  یلپ  سنج  یسدنهم  هدر  گنربش  اب  یکیفارت  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4389185446 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یرادرهش  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44294559-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44294078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدومحم دابآدومحم رهش   رهش هبهب   دورو   دورو یولبات   یولبات یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس ،، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 113113

یکیفارت یکیفارت دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) گنربش ماخ و  یتاعالطا  ولبات  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000301 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرفسف  گنربش  اب  راد  هبل   cm 90 عافترا ثلثم  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000023 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  تساوخرد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف   1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و یاه  هنیزه  هیلک  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  زین  نآ و  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراهق سدنهم  یاقآ   09133931407 .دشاب یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  هب  تدوع  ای  لقن و 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش وو   ماخ   ماخ یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092111000009 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  هپت  لگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SONY یتراجت مان   SNC-EB632 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   SONY هدنزاس عجرم  نپاژ 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخ  تخادرپ  لاس 1402  نایاپ  رد  دیرخ  غلبم  یرادرهش و  هدهع  رب  ارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یراک  همزر  یتبث و  تکرش  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش 

6558139714 یتسپ :  دک  هپت ،  لگ  یرارهش  نامتخاس  ییاجر  دیهش  راولب  هپت  لگ  رهش  گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35328600-081  ، 35328601-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35328600-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  .تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ینمیا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  .دش 

1101091525000180 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

حرد یرهاظم  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  تروص  مامت  راد  رتلیف  لدم  فرصم  راب  دنچ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
ددع 2,182 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  هنومن  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  هئارا  اب  نامزمه  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  مالقا  لمح  هنومن و  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا الاک  لاسرا  زا  سپ  هیوست  ددرگ  یم  تدوع  یسررب  زا  سپ  اه  هنومن  دش  دهاوخن  یسررب  تمیق  داهنشیپ  خروم 22/10/1401 ،  ات  هنومن 

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

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

گنر6124144 درز  هناخ  هس  ییامنهار  هحفص 76)غارچ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هکبش6124236 تحت  نیبرود  هحفص 33)ددعراهچ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فرصم فرصم راب   راب دنچ   دنچ یسفنت   یسفنت کسام   کسام ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 156 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mz37tq84knxv3?user=37505&ntc=6124323
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6124323?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  بعش  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001199000025 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  بعش  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هبعش  30 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  طرشو  دیق  نودب  ضیوعت  یعوجرم و  هنیزه  هیلکو  هرادا  ینف  سانشراک  دات  مدع  یتناراگ -  یبارخ -  هنوگره  هرادا  - برد  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302063-066 :: 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

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بعش   بعش یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  یقرب  - یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک 

1101092113000797 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: 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

لکلک غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یقرب   - - یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون

120120
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 156 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/48afxls4z2v5s?user=37505&ntc=6122644
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122644?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  حرش  هب   ( هدشن چناپ  یدالوف  با  لور  ظافح   ) فعاضم ظافح  یارجا  هیحالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000135 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهتسیل  حرش  هب   ( هدشن چناپ  یدالوف  با  لور  ظافح   ) فعاضم ظافح  یارجا  هیحالصا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم هیارا  هباشم  راک  صوصخ  رد  ییارجا  هقباس  نسح  تروص  رد  -- دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصنو  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمزلا  هناماس  رد  یبتک  هان  تیاضر  ییارجا و 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل حرش   حرش هبهب    ( ( هدشن هدشن چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف بابا   لور   لور ظافح   ظافح  ) ) فعاضم فعاضم ظافح   ظافح یارجا   یارجا هیحالصا   هیحالصا ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور  ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000036 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتساو  تاصخشم  لیاف  قبط  تانبرک  یلپ  سنج  زا  ( پالور  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هنهد  1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لطاب داهنشیپ  کرادم  صقن  تروصرد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگرابو  یتساوخرد  کرادم  هیلکو  روتکاف  شیپ  هیاراو  مالعتسا  لیاف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ جرد  هبعش  غلبم 10 عمج  تروص  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ   - ددرگ یم 

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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

(( پالور پالور  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000554 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  هطوبرم  تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

 : 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

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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 bft دنرب هگنل  ود  برد  بسانم  یقرب  نک  زاب  برد 

ییولیک زاین 600  دروم  ناوت 
1101030687000048 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   BFT یتراجت مان   MICHELANGELO لدم  1x30 cm داعبا  AC روتوم عون  یقرب  کیتاموتا  نک  زاب  رد  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37362901-077  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: 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

ACAC  روتوم روتوم عون   عون یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا نکنک   زاب   زاب ردرد   ناونع : : ناونع 124124

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/10 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
motovario دنرب رادزمرت  عون  کیتاموتا  برد  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  ناونع : 

14013636 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

رادزمرت رادزمرت عون   عون کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هیمورا  هاگدورف  نویواپ  ینفد  یا و  هغیت  یرتم  یراحتنا 4  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000102 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، هیلخت لمح ، زا  معا  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب - یم  همیمض  لیاف  رد  هدش  دیق  تاصخشم  تمیق  داهنشیپ  کالم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هریغ  بصن و 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  هاگتسد  نیمات 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000035 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

 . تسا هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  تامازلا  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هیمورا   هیمورا هاگدورف   هاگدورف نویواپ   نویواپ ینفد   ینفد وو   یایا   هغیت   هغیت یرتم   یرتم   44 یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 126126

(( ROAD BLOCKERROAD BLOCKER )) ینفد ینفد یایا -  -  هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد   22 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 127127

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیر نکزاب  برد  ناونع : 

14013332 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یاه  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000076 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضتقم مادقا  هنوگره  تهج  ییامر  یلع  یاقا  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هشقن  یتسویپ و  کرادم  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183766108

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

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

36230463-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یلیر یلیر نکزاب   نکزاب برد   برد ناونع : : ناونع 128128

کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیرورت دض  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000129 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوط دنمشوه  دنب  هار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   320x700x32 mm زیاس  BT لدم الاب  ینیما  اب  یکیلوردیه  یتسیرورت  دض  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سوط دنمشوه  دنب  هار  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  یاهدنب  یمامت  تیاعر 

.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: 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

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000103 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رد نالیچآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  ضرع  یرتم  لوط   RECORD/STA17 لدم گنیدیالسا  رد  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا یرازگراب  دات و  هب  تبسن  سپس  هدومن  هعجارم  مالعتسا  تسویپ  هب  امتح  ینف  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  هدوبن و  رابتعا  یاراد  امش  دانسا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ،

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش6123462 قبط  نادابآ  هاگدورف  یا  هغیت  ینفد - یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ ینف 

هحفص 79) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناجنز6124081 هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  هحفص 79)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزناردنب - نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - رجاهم یتراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000071 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم فقس  ات  تمیقددرگ  رپ  امازلا  تمیق  زیلانا.دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ئاضما و  رهم و  ار  تادنتسم  کرادم و  امازلا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  pdf لیاف بلاق  رد  کرادم  .دوش  هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  طسوتم و 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  تامدخ  الاک و  روتکاف  شیپ  سامت  هرامش  تسویپ  - تسیل  قبط 

1101003068000260 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: 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

یلزناردنب یلزناردنب -- نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا -- رجاهم رجاهم یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هتسب -  -  هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالقنا یشزرو  هعومجم  تهج  یتسویپ  تاصخشم  اب  اه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000026 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23079291-021 :: 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

اهاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازآ یشزرو  هعومجم  تهج  یتسویپ  تاصخشم  اب  اه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000027 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23079291-021 :: 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

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دیکات  دروم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001154000013 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شواک رازفا  شناد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   AXIS Q1615-E Mk II لدم سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم الاک  هدننک  نیمات  هدهعب  یزرواشک  کناب  تیریدم  یلعوب  هاگمارآ  نادیم  نادمه  یناشن  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516678767 یتسپ :  دک  یلعوب ،  هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32514011-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523531-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

دشابیم دشابیم دیکات   دیکات دروم   دروم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136
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جنخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه 

دشاب یم  تسویپ  رد  تاقلعتم  نیبرود و  لماک  تاصخشم 
1101090590000069 زاین :  هرامش 

جنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  جنخ  ناتسرهش  یرتمولیک  رد 30  دشاب  یم  انشآ  عماج  زکرم  رد  بصن  لحم  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه 

دشاب  یم  راکناکمیپ  هدهع  هب  اه  هنیره  هیلک 
دیهد تمیق   ، راک ماجنا  بصن و  ناکما  تروص  رد  افطل 

7443138955 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  بنج  هدیمهف  نیسح  دیهش  راولب  جنخ -  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52627455-071  ، 52627460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52627462-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم تسویپ   تسویپ ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

137137
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) کنوپ غاب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000555 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  ییافخ  سدنهم  یاقا  هرامش 35912258  اب  هرواشم  دیدزاب و  تهج  - 

(((((((((((( دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  )))))))))
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/10/24 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

یمن یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) کنوپ کنوپ غاب   غاب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست دوش   دوش

138138

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

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

زا 156 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vd7xv3hezwnwd?user=37505&ntc=6123282
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123282?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذ  NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000348 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  طیارش و  هدنشورف - هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هتسبرادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091989000093 زاین :  هرامش 

رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نیبرود 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ندوب  طورشم  ای  شودخم  تروص  ردودشابیم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکتددرگیم  روادای.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هدش  هئارا  داهنشیپ  هب  لیاف  لیمکت 

7514779637 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  سدق -  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334064-077  ، 33330272-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330271-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکناریا   دکناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 139139

داتس داتس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 156 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/szyu84epvwjls?user=37505&ntc=6123294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123294?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k6rdyzb28qk2v?user=37505&ntc=6123308
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123308?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6 لحم  رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000246 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 28 دادعت : 

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

یموب ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشاب هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام 66 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت  - - یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 141141
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000239 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخو  تنامض  یارادالاک  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  تسویپ  لیاف  اب  ریاغم  داهنشیپ   / یفیک رظانداتو  الاک  لاسرا  زا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم 

سامت 09362876063 هرامش 

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب مک  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000327 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیباک ناویاس  هدننک  هضرع  عجرم  یرادا  لدم   12x6 m داعبا کی  هجرد  یزلف  سکناک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا داتس  هناماس  قیرط  زاو  ددرگ  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  دیاب  تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  کردم  رد  هک  یداهنشیپ  یاه  تمیق  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناگرزاب  دحاو  یشیورد  ینف و 09024063776  دحاو  یزعا  یاقآ  هرامش 09112553685  هب  خساپ  شسرپ و  هنوگ  ره  تروصرد.ددرگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب مکمک   هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزلف -  -  یزلف سکناک   سکناک ناونع : : ناونع 143143
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  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 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ همیمض  RFP قبط نیجود  نیجآ  هبعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم   34257649-026/ یمازلا تسویپ  مرف  لیمکت 

1101001458000061 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یرس همیخ  یشخب  مارهش  هدننک  هضرع  عجرم   UC یتراجت مان   UC-SA لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 / همیمض  RFP تاصخشم و قبط  نیجود  نیجآ  هبعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هباشم / الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نامتخاس  هریاد   34257649-026 تسیمازلا / تسویپ  یاهمرف  لیمکت  هعلاطم و 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: 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

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DVRDVR هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144

 - - secure digital cardsecure digital card  هظفاح هظفاح تراک   تراک هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار فیک   فیک پات -  -  پات پلپل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار روتکژرپ -  -  روتکژرپ وئدیو   وئدیو زنل   زنل میس -  -  میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع
رکیپسا رکیپسا وو   میس   میس یبیب   رژراش   رژراش کیتسا -  -  کیتسا هظفاح   هظفاح تراک   تراک

145145
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 ( دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا  تسویپ (  تساوخرد  قبط  اقیقد  یریوصت  یتوص و  مزاول  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000182 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اضر یلع  هدننک  هضرع  عجرم   MIPRO یتراجت مان   MH-801a لدم یتسد  میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یدیحو زانهش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   E-BLUE یتراجت مان   ENL 19115R لدم هارمه  هنایار  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ایسآ ناسکین  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS یتراجت مان   EM 50 mm لدم  mm 50 ینوریب نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   JMARY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JMARY یتراجت مان   KT-255 لدم یموینیمولآ  سنج  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ییالع هلا  حور  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

ناتابکا تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SANDISK یتراجت مان   SDSDB-032G-P36 لدم  GB 32 تیفرظ  secure digital card هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
جیلب تفن  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANDISK یتراجت مان   SDSDQM-064G-A11A لدم  GB 64 تیفرظ کیتسا  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

یگدنز ناشن  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DATAKEY هدنزاس عجرم   DW700 لدم  mAh 4000 تیفرظ یزیمور  رکیپسا  میس و  یب  رژراش  الاک :  مان 
ید

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلس دوخ  زا  ار  ...و  زرا  تاناسون  رثا  رد  تمیق  رد  لیدعت  تساوخرد  هنوگره  قح  هدش  رکذ  طیارش  هیلک  لوبق  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدش  رکذ  دراوم  هیلک  شریذپ  هلزنمب  هصقانم  رد  تکرش  دنیامنیم ، 

دنشاب یم  هباشم  اهدکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 module imx385 hisilicon 3516 sony starvis  : --- تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 motorized zoom lens 4 m ---

ماد  دیپسا  نیبرود  سیک  ---
ددع مادک 3  ره 

1101091645003175 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   LVF-5005C-S4109 لدم هتسب  رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ارآ کت  یآ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS هدنزاس عجرم   AXIS یتراجت مان   Q60-E/-C لدم یکیفارت  تراظن  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ رارق  یضاقتم  دات  دروم  دیاب  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34622389-011  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

رهره ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود سیک   سیک --- ---   module imx385 his ilicon 3516  sony s tarvis  module imx385 his ilicon 3516  sony s tarvis  - - -motorized zoom lens  4 m- - -motorized zoom lens  4 m --- --- ناونع : : ناونع
ددع ددع مادک  33   مادک

146146
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X9 لدم هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تست  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000127 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
 . دامرف یراددوخ  رگید  یاه  لدم  یراذگ  تمیق  زا  دشاب .  یم  دات  دروم   X9 لدم طقف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هیوست  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ....و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  نیتناژرآ .  نادیم  لیوحت  تست .  تلهم  زور  هد  ربتعم و  یتناراگ  لاس  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هطوبرم سانشراک  هیدات  تست و  زا 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: 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

نانمس ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هتسبرادم نیبرود   ) یتینما یتظافح و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003496000007 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   IP لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  نآ  تاحفص  هیلک  تسیابیم  ًامنح  هک  هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  تمدخ  الاک و  قیقد  حرش  دشاب و  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  هک  ددرگ  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  هارمه  هب  ءاضما  رهم و  لیمکت و 

3513713161 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  یناقلاط  نابایخ  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33322063-023  ، 3332063-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323000-023 :: 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

X9X9  لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تست   تست روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 147147

(( هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود  ) ) یتینما یتینما وو   یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  رد  زاین  دروم  تاصخشم  مزاول و  هارمه  هب  نیبرود  هاگتسد  بصن 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000790 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هجو 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تکرش  هدهع  رب  باهذ  بایا و  بصن و  لاسرا و  لمح و  هنیزه 

دشاب تسیل  قبط  مالقا  یمامت  تاصخشم  دادعت و 

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزاول مزاول هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد بصن  77   بصن ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000116 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  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 : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  دیهش  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527249-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: 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

سراف یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوب تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 150150

هنایار هنایار رگپاچ   رگپاچ هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت   NVRNVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههام کی  تیاهن  یدقن  تخادرپ  - تسویپ قبط  ...و  نیبرود  رگپاچ ,  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000078 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نارامیس  هدنزاس  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   NVR8CHIPC لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

یمیرکریم دمحمدیس  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   MPM-1345 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارامیس یتراجت  مان   SM-IP5514H-WFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بش  رد  دید   MP 5 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس هدننک  هضرع  عجرم 

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

یلدرا یدسا  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تیاهن  یدقن  تخادرپ  - تسویپ قبط  ...و  نیبرود  رگپاچ ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ یقت  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هیوست  هزور  یقابلاو 120 دقن  دصرد  دیرخو 70 نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101100635000001 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  دابا  یقت  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا
ددع  2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9317133451 یتسپ :  دک  دابا ،  یقت  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنر یگنر ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ   IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یلسکیپاگم -  -  یلسکیپاگم   55 یتراظن   یتراظن   IPIP هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 152152

تازیهجت تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001359000028 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-08/ POE لدم  port 8 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

زاوها رصن  زاسهب  هدننک  هضرع  عجرم   40x50 cm داعبا یزلف  قرب  ولبات  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11G.P1B020OK دک  Nexans-Cat6 لدم  m 2 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLAE یتراجت مان   RG4 لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دروهر  یتراجت  مان   cm 16 زیاس هکبش  دنلگ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

ناریا کیرتکلا  ردیانشا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER ELECTRIC یتراجت مان   725838AF لدم یکیتسالپ  تسب  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دزی رون  زیرهم  نتراک   M 106 لدم  cm 8 عافترا  26x21 cm داعبا هفیدر  کی  یزلف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
شیک زادرپ  تینما  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  زادرپ  تینما  ناماس  هدنزاس  عجرم   SA6WE لدم راد  ترا  یهار  شش  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

کیرتکلا لضف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیمارس  لدم   m 2 میس لوط  هناخ  تشه  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ژارتم 2000 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

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

جرد تسویپ  رد  تازیهجت  قیقد  یلیمکت و  تاصخشم  - یتسویپ کرادمو  دادرارق  قبط  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  تسارح  دحاو  هرامش 03832423600  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  تمیق  زیلانا  مرف  یراذگراب  تسا و  هدیدرگ 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآزورون یراکراوس  هعومجم  تهج  یتسویپ  تاصخشم  اب  اه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001091000025 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخائرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079900-021  ، 23079292-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23079291-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6123438 هحفص 79)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن6124203 یاه  هحفص 79)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش6124236 تحت  نیبرود  هحفص 33)ددعراهچ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

6123892DVR هتسب رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6124190 رگپاچ  هتسب -  رادم  نیبرود  ریواصت   NVR شخپ طبض و  هحفص 95)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

اهاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هداد  تاعالطا  قبط  ولو )  عون  کی  لاب ( تمسق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005642 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 
بونج زبس  حول  هدننک 

تس 4 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

یرهطم6122721 دیهش  هاگنامرد  یاهاگشیامزآ  عومجمو  یژولویدار  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 37)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سردآ6122958 قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
ناتسرامیب ریذپ 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هناخراک6122986 زا  یتمسق  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 11)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدش6123129 هداد  تاعالطا  قبط  ولو )  عون  کی  لاب ( هحفص 11)تمسق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

هعسوت6123246 رارف و  هلپ  رلکنیرپسا ،  سکابریاف ،  متسیس  یحارط  تهج  هرواشم  دادرارق  دقع 
ینامرد زکرم  قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگدورف6123889 نکاما  زا  یشخ  نکاما  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 11)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هدش هدش هداد   هداد تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط ولو )  )  ولو عون   عون کیکی   )) لاب   لاب تمسق   تمسق ناونع : : ناونع 155155

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 " ) " ) 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  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6124203 یاه  هحفص 79)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یگنر6124220 ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  یلسکیپاگم -  یتراظن 5   IP هتسب رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6124236 تحت  نیبرود  هحفص 33)ددعراهچ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هطوبرم6122962 تازیهجت  ددرت و  لرتنک  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  ، یاهمتسیسهیهت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14:00  ات  هبنش 1401/10/17  زور  تعاس 14:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 7  هب  خروم 1401/10/24  هبنش 

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122510 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود زاف  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا 

یهاوگ همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  دروآرب  غلبم  نیمضت 5 % غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قیرط زا  لحارم  هیلک  .دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هصقانم 1 و 2 -  تهج  هیاپ 5  لقادح  اب  هینبا  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

یداصتقا یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
کارا یرادرهش  یتشهب  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  رتشیب :  تاعالطا  بسک 

3-08633136091 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هثداح هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یراجت   یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 156156

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

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

زا 156 ھحفص 116 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSD-0110137 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  دض  قیاع  عبرم  رتم  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فک بآ و  ردنلیس  / ددع ییولیک 5 فک 50 بآ و  ردنلیس  ددع / ییولیک 12 6 رادقم CO2 ردنلیس / ددع ییولیک 5 یردوپ 50 ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ییولیک 12 یردوپ 10 ردنلیس  / ددع ییولیک 12 10

1101003143001098 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب رذآ  مه   co2 رهپس و ردوپ  کانور و  فک  بآ و  یاهردنلیس  دنرب 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   قیاع   قیاع عبرم   عبرم رتم   رتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

فکفک وو   بآبآ   ردنلیس   ردنلیس // ددع ددع 55 ییولیک   ییولیک 5050 فکفک   وو   بآبآ   ردنلیس   ردنلیس ددع / / ددع 1212 ییولیک   ییولیک 66 رادقم رادقم CO2CO2 ردنلیس ردنلیس // ددع ددع 55 ییولیک   ییولیک 5050 یردوپ   یردوپ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع
ددع ددع 1212 ییولیک   ییولیک 1010 یردوپ   یردوپ ردنلیس   ردنلیس // ددع ددع 1212 ییولیک   ییولیک 1010

158158
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مشق ماگنه  عیانص  هعسوت  زیهجت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  ریز  لیمیا  هب   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ییایرد  یگدولآ  اب  هلباقم  هلکسا  یتشک و  قیرح  افطا  یریگولهپ  یزاس  نمیا  تامدخ  یراذگاو  تهج  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانش دنورف  کی  قیرح و  افطا  متسیس  هب  زهجم  راخب  بسا  تردق 4000  اب   asd روانش دنورف  کی   call out تروص هب  شک  کدی  روانش  دنورف  ود  نیمات  قیرط 

یسمش لاس  کی  نامیپ  تدم  مزال -  تازیهجت  هیلک  هارمه  هب  یگدولآ  اب  هلباقم 
مشق هریزج  رد  عقاو  مشق  داگراساپ  یتفن  هلکسا  نامیپ : یارجا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الیمه یرادا  جرب  کراپ  هداز خ  حالف  راولب  تمه  هارگرزب  زا  دعب  یلامش  یناهفصا  یفرشا  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 3912  26401820  - 24 :: نفلت :: HQIMDC.commercial@pedc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عفر6122510 یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و 
هثداح طاقن 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6122689 افطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  یرادهگن  روظنمب  تاعطق  هحفص 37)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرهطم6122721 دیهش  هاگنامرد  یاهاگشیامزآ  عومجمو  یژولویدار  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 37)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.ددرگ6122789 هعجارم  تسویپ  هب  ....و   manual call هحفص 37)نیمات قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فک6122791 بآ و  ردنلیس  ددع / ییولیک 12 6 رادقم CO2 ردنلیس / ددع ییولیک 5 یردوپ 50 ردنلیس 
ددع ییولیک 12 یردوپ 10 ردنلیس  / ددع ییولیک 12 فک 10 بآ و  ردنلیس  / ددع ییولیک 5 50

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6122805 حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  هحفص 37)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6122890 - 06 ینیمز جوزود  لباک   - 10 میس  - 4 میس - ترا  2/5 میس  - ترا  1/5 میس  - 2/5 میس  - 1/5 میس
زوسن قیرح  نالعا   2*1/5 لباک - سم مامت  نتنآ  لباک 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادا6122895 نامتخاس  یشزرو ،  الاک ،  رابنا  یاه  هلوس  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

اباب هلباقم   هلباقم هلکسا   هلکسا وو   یتشک   یتشک قیرح   قیرح افطا   افطا یریگولهپ   یریگولهپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
زهجم زهجم راخب   راخب بسا   بسا   40004000 تردق   تردق اباب     asdasd  روانش روانش دنورف   دنورف کیکی     call outcall out تروص   تروص هبهب   شکشک   کدی   کدی روانش   روانش دنورف   دنورف ودود   نیمات   نیمات قیرط   قیرط زازا   ییایرد   ییایرد یگدولآ   یگدولآ

مزال مزال تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   یگدولآ   یگدولآ اباب   هلباقم   هلباقم روانش   روانش دنورف   دنورف کیکی   وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس هبهب  

159159

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

سردآ6122958 قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  و  دیرخ ،  لماش  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
ناتسرامیب ریذپ 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هناخراک6122986 زا  یتمسق  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 11)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدش6123129 هداد  تاعالطا  قبط  ولو )  عون  کی  لاب ( هحفص 11)تمسق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6123228 دض  قیاع  عبرم  رتم  هحفص 11)دیرخ 200  قیرح  ( قیرح

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

هعسوت6123246 رارف و  هلپ  رلکنیرپسا ،  سکابریاف ،  متسیس  یحارط  تهج  هرواشم  دادرارق  دقع 
ینامرد زکرم  قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فک6123295 بآ و  ردنلیس  ددع / ییولیک 12 6 رادقم CO2 ردنلیس / ددع ییولیک 5 یردوپ 50 ردنلیس 
ددع ییولیک 12 یردوپ 10 ردنلیس  / ددع ییولیک 12 فک 10 بآ و  ردنلیس  / ددع ییولیک 5 50

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

دامن6123423 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  تسا  هباشم  الاک  دک  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 37)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6123571gent کرام اب  قیرح  افطا  یتساوخرد  هحفص 37)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6123610 قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 37)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگدورف6123889 نکاما  زا  یشخ  نکاما  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 11)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تبث6123961 هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک 
هناماسردروتکاف

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6124255 ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هحفص 37)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا6124260 قیرح  نالعا  متسیس  هحفص 37)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

61243834124501189/ جنس نژیسکا  هحفص 37)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

افطا6124649 یریگولهپ  یزاس  نمیا  تامدخ  یراذگاو  تهج  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  ییاسانش 
شک کدی  روانش  دنورف  ود  نیمات  قیرط  زا  ییایرد  یگدولآ  اب  هلباقم  هلکسا  یتشک و  قیرح 

افطا متسیس  هب  زهجم  راخب  بسا  تردق 4000  اب   asd روانش دنورف  کی   call out تروص هب 
مزال تازیهجت  هیلک  هارمه  هب  یگدولآ  اب  هلباقم  روانش  دنورف  کی  قیرح و 

هحفص 11) قیرح  ( قیرح
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6123021 تاسیسات  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هحفص 21)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6124126 تظافح  متسیس  هحفص 21)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دامن6123423 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  تسا  هباشم  الاک  دک  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 37)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تهج6124076 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Gas Sampling Pump Kit/ Gas Tube Detector
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

کیتاموتا6123873 یاه  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  یفقس  ریگدزد  روتکژرپ --  وئدیو  هیاپ  اهر --  لباک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060002000024 زاین :  هرامش 
زاریش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روتکژرپ وئدیو  یفقس  ریگدزد  روتکژرپ --  وئدیو  هیاپ  اهر --  لباک  متسیس  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09178109880  ) یلام لئاسمو  تخادرپ  یگنهامه  ( 09177154532  ) یخیش سدنهم  اب  ینف  لئاسم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7155713876 یتسپ :  دک  زاریش ،  یتعنص  هاگشناد  دابآ ، لضف  یوربور  سردم ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7354524-0713  ، 37264106-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37261288-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

روتکژرپ6122829 وئدیو  یفقس  ریگدزد  روتکژرپ --  وئدیو  هیاپ  اهر --  لباک  هحفص 121)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو یفقس   یفقس ریگدزد   ریگدزد روتکژرپ --  --  روتکژرپ وئدیو   وئدیو هیاپ   هیاپ اهر --  --  اهر لباک   لباک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 160160
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هرامش 71732800 اب  زاین  تروص  رد.هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسا  تسویپ  هب  تساوخرد.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  یلیخد 

1101030708000596 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یلیخد  یاقآ  هرامش 71732800 اب  زاین  تروص  رد.هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسا  تسویپ  هب  تساوخرد.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ 

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

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا6122665 یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - رجاهم یتراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یلزناردنب - نالیگ

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6122746 رادم  نیبرود  هتسب -  رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6123125 نیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6123151 نیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشابیم6123172 دیکات  دروم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  هتسب  رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6123212 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  مزاول ،  هحفص 21)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک6123262 تاصخشم  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه  نیبرود 
دشاب یم  تسویپ  رد  تاقلعتم  نیبرود و 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 16 116 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دشابیم6123294 هباشم  یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذ  NVR هحفص 95)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتس6123308 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 95)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6123438 هحفص 79)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لحم6123442 رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا 
ههام هیوست 6

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6123457 رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6123628 یساکع  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سکاب6123717 مک  هتسب -  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  یزلف -  هحفص 95)سکناک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123892DVR هتسب رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراک6123928 هارمه -  هنایار  فیک  پات -  پل  هارمه  هنایار  روتکژرپ -  وئدیو  زنل  میس -  یب  نوفورکیم 
رکیپسا میس و  یب  رژراش  کیتسا -  هظفاح  تراک   - secure digital card هظفاح

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123969module imx385 hisilicon 3516 sony starvis ---motorized zoom lens 4 ---
ددع مادک 3  ره  ماد  دیپسا  نیبرود  سیک  ---  m

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123982X9 لدم هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تست  هحفص 95)روتینام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123991( هتسبرادم نیبرود   ) یتینما یتظافح و  هحفص 95)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مزاول6124090 هارمه  هب  نیبرود  هاگتسد  هحفص 95)بصن 7  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب6124150 هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6124190 رگپاچ  هتسب -  رادم  نیبرود  ریواصت   NVR شخپ طبض و  هحفص 95)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6124203 یاه  هحفص 79)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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

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

یگنر6124220 ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  یلسکیپاگم -  یتراظن 5   IP هتسب رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6124236 تحت  نیبرود  هحفص 33)ددعراهچ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت6124342 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 95)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6124592 نیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " 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

تاعالطا6122992 یروانف  هزوح  هدننک  نیمأت  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD server sr 590 lenovo - thnk system sas 12 tb oowg701 رورس -  صوصخم  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000249 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA P2000 لدم  TB 12 تیفرظ  modular smart array زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  فابشرف 09143014565  سدنهم  اب  ینف  لاوس  هنوگره  نتشاد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDD server s r 590  lenovo -  thnk  system sas  12  tb oowg701HDD server s r 590  lenovo -  thnk  system sas  12  tb oowg701 رورس -  -  رورس صوصخم   صوصخم دراه   دراه ناونع : : ناونع 162162

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  دادعت  تاصخشم و  اب  قباطم  هنایار  تاعطق  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ 
1101003035000047 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   RP-KDRIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازخا 103 ) دیسررس 1401/5/20 ( اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دصرد هنایلاس 18  دیرخ ،  تردق  شزرا  خرن 

دوش جرد  لایر  نویلیم  هب  یداهنشیپ  غلبم 

1345653868 یتسپ :  دک  روشک ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  - یبونج شوخ  شبن  یدازآ -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66583630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6122859HDD server sr 590 lenovo - thnk system sas 12 tb رورس -  صوصخم  دراه 
oowg701

هحفص 124) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا6122992 یروانف  هزوح  هدننک  نیمأت  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6123160MSL6000 ULTRIUM 960 لدم هنایار  هکبش  زاس  هحفص 49)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشابیم6123294 هباشم  یمالعا  دکناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یزاس  هریخذ  NVR هحفص 95)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123704 *** یتسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  دادعت  تاصخشم و  اب  قباطم  هنایار  تاعطق  دیرخ  *** 
دوش هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ 

هحفص 124) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

دوش دوش هتشاذگ   هتشاذگ تسویپ   تسویپ هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یتسویپ ***  ***  یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : *** *** ناونع 163163
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش6123462 قبط  نادابآ  هاگدورف  یا  هغیت  ینفد - یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ ینف 

هحفص 79) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لیاف6123676 تاصخشم  قبط  هیمورا  هاگدورف  نویواپ  ینفد  یا و  هغیت  یرتم  یراحتنا 4  دض  دنب  هار 
یتسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6123699(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  هاگتسد  یاهمتسیسنیمات 2  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیفارت6123751 دنب  هحفص 79)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6124064 دض  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناجنز6124081 هاگدورف  یارب  یراحتنا  دض  دنب  هار  دیرخ  هحفص 79)تساوخرد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

و6124550 اهوزارت ) اه و  هلاقن  همست   ) راب لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس   ، یربهار
نیگنس کبس و  یاهوردوخ  و  اهدنبهار ) اه  ، یقرب هلپ  اهروسناسآ   ) رفاسم لاقتنا 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضیوعت یتناراگ  لاس  یاراد 2  دیاب  هدوب و  لانیجروا  امتح  )2.4TB SAS 12G 10K SFF لدم  HP رورس یلصا  دراه  ددع   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .ددرگ دیق  روتکاف  رد  دشاب و  طرش  دیق  یب 

1201001014000122 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاف رد  دشاب و  طرش  دیق  یب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  یاراد 2  دیاب  هدوب و  لانیجروا  امتح  )2.4TB SAS 12G 10K SFF لدم  HP رورس یلصا  دراه  ددع   8 - 
( .ددرگ دیق 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  هامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88772826-021  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیب ضیوعت   ضیوعت یتناراگ   یتناراگ لاس   لاس   22 یاراد   یاراد دیاب   دیاب وو   هدوب   هدوب لانیجروا   لانیجروا امتح   امتح )) 2 .42 .4TB SAS 12G 10K SFFTB SAS 12G 10K SFF لدم   لدم   HPHP  رورس رورس یلصا   یلصا دراه   دراه ددع   ددع   88 ناونع : : ناونع
(( .ددرگ .ددرگ دیق   دیق روتکاف   روتکاف ردرد   وو   دشاب   دشاب طرش   طرش دیق   دیق

164164
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دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 g7 SFF رورس تهج   HDD 450GB 6G SAS 10K 2.5in لدم رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000168 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 450GB 6G SAS 15K 3/5IN HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

توافت دک  ناریا  اب  دامرف  تقد  زاین  یلک  حرش  تمسق  رد  دراه  تاصخشم  هب  افطل  هجوت  هجوت  زکرم  رابنا  برد  لیوحت  ربتعم و  یتناراگ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیراذگب سرتسد  رد  هارمه  هرامش  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   HDD 450GB 6G SAS 10K 2.5in دراد یکدنا 

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000659 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/20 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL380 g7 SFFHP DL380 g7 SFF رورس   رورس تهج   تهج   HDD 450GB 6G SAS 10K 2 .5inHDD 450GB 6G SAS 10K 2 .5in لدم   لدم رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 165165

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // رورس رورس ناونع : : ناونع 166166
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لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  تاصخشم  اب   : SERVER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000153000019 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهمتسیس یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE SERVER APOLLO 4200 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ورشیپ یتاعالطا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  رد  مالعتسا  مرف  قبط  طیارش  ریاس  -

5613657979 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتایلام  وما  لک  هرادا  یرتسگداد  نابایخ  ادهش  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31279000-45  ، 33249506-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249507-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003113000048 زاین :  هرامش 

سراف کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددرگ دولپآ  رهم و  لیمکت ، تسویپ  لیاف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7188773535 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یبونج نامیا  - ملعم نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36320917-071  ، 36320802-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36321824-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم اباب    :  : SERVERSERVER ناونع : : ناونع 167167

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب لحم 

1101001064000090 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  رلوک  دربراک  لدم 303  ژاتلو  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

کناب لحم  برد  لیوحت  رپما  یلیم  میس 20  هس  یلاسرا  یاه  سکع  قبط  رورس  تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  یاهومرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیحلاص همانیهاوگ  نتشاد.ینف  تاصخشم  اب   G10 DL380 HPE لدم رورس  هاگتسد  یوحت ل ی ک  تازیهجت و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیریدم نامزاس  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم 

1101001162000199 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم زوجم  مالعتسا و  عوضوم  هباشم  تازیهجت  نیمأت  هقباس ی  مالعتسا و  عوضوم  تازیهجت  نیمأت  هنیمز  رد  هبتر 5  لقادح  ، یزیر همانرب  :: و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطاریگنابیتشپ یبا و  یزاب  هریخذ ، تازیهجت  اهرورس و  شیارگ  رد  یی  اتفا  تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و 

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

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

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تیاس   تیاس هدننک   هدننک کنخ   کنخ متسیس   متسیس راب   راب   4545 چوس   چوس رشرپ   رشرپ یاهومرت   یاهومرت ناونع : : ناونع 169169

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   لیوحت   لیوحت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 170170
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6122687B21-578230 لدم هنایار  هکبش  رلرتنک  -GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  هحفص 49)مر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدوب و6122696 لانیجروا  امتح  )2.4TB SAS 12G 10K SFF لدم  HP رورس یلصا  دراه  ددع   8
( .ددرگ دیق  روتکاف  رد  دشاب و  طرش  دیق  یب  ضیوعت  یتناراگ  لاس  یاراد 2  دیاب 

هحفص 126) رورس  ( رورس

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

6122859HDD server sr 590 lenovo - thnk system sas 12 tb رورس -  صوصخم  دراه 
oowg701

هحفص 124) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تنیالک6122966 رورس و  یارب   Eset Antivirus لوصحم )  ) رازفا مرن  هلاس  کی  ربتعم  سنسیال  دیرخ 
دوخ زاین  دروم  ددع  دادعت 500  هب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6122992 یروانف  هزوح  هدننک  نیمأت  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6123216HP DL380 g7 SFF رورس تهج   HDD 450GB 6G SAS 10K 2.5in لدم رورس  هحفص 126)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ6123429 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هحفص 126)رورس رورس  ( رورس

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

یسکونیل6123443 یاهرورس  یزاس  نما  هحفص 23)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6123448 مالعتسا  مرف  تاصخشم  اب   : SERVER(126 هحفص رورس  ( رورس

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

هکبش6123561 لوژام  تراک و  هحفص 49)نفلت و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6123877 هحفص 126)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تارباخم6123990 یارب  نفلترورس  متسیس  هحفص 49)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6124271 تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  هحفص 126)یاهومرت  رورس  ( رورس

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

رورس6124558 هاگتسد  کی  لیوحت  تازیهجت و  هحفص 126)نیمأت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روسنس ی  زادناهار  طبار و  لباک   - VIB.PIC UP M60-1A شزرل پاکیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095264000063 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تمیق  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  روسنس ی  زادناهار  طبار و  لباک   - VIB.PIC UP M60-1A شزرل پاکیپ  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  مالعتسا  گرب  دقاف  تاداهنشیپ  هب  .دنیامن  مالعا  تمیق  مالعتسا  گرب  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروسنس یروسنس زادنا   زادنا هار   هار وو   طبار   طبار لباک   لباک شزرل -  -  شزرل پاکیپ   پاکیپ ناونع : : ناونع 171171

بآرد بآرد لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 172172

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بآرد لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000463 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت   PH دورتکلا الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LBOD لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت  جنس  ید  وا  یب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   CDC لدم نیالنآ  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LDO لدم نیالنآ  رتم  نژیسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   BOD TRAK II لدم یرتمونام  شور  هب  یلآ  رصنع  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   AMTAX sc لدم نیالنآ  موینومآ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   PHOSPHAX sc لدم نیالنآ  تافسف  زوزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ30D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ40D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ2200 لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هداس  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110051 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123116 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

امد یاهروسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.200.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ هداج  رتمولیک 15  زیربت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nigcdist8.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  با   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد امد یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 173173

نیالنآ نیالنآ شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 174174

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اه  متیآ   ) نیالنآ شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000105 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  اه  متیآ   ) نیالنآ شیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101091592001229 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس

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

نیارکوا هدنزاس  روشک   HPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-HPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  ربمان  تراپ  ینف و  تاصخشم  قبط   NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NPNP  یاه یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 175175

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود 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 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4956 اضاقت : هرامش  نشیربیاو / روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000493 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
MEGGITT هدنزاس عجرم  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 یتعنص روسرپمک  دربراک  جنس  شاعترا  لماک  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
تس 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/23عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راشف روسنس  نیمأت  ناونع : 

14014156 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

49564956 اضاقت : : اضاقت هرامش   هرامش نشیربیاو / / نشیربیاو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 176176

راشف راشف روسنس   روسنس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 177177
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6123607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
telemecanique روسنس ناونع : 

14013993 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

telemecaniquetelemecanique روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 178178
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460940 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرل روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرل شزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس هارمه  هب  جیرتراک  ) تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /HONEY WELL رتیمسنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تنملا

1101096683000658 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   UV SENSOR یتراجت مان   R4343E1006 زاسراکشآ دربراک   MINIPEEPER روسنس الاک :  مان 
نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

07731311463-1469-1458-1457-1461

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HONEY WELLHONEY WELL رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 180180
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مود 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 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Bently Nevada 3500/61-01-00 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Module Monitor Temp

.تسا هباشم  دک  ناریا  هجوت :  133811-01
1101097224000259 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3500/61 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش صخشم  ینف  تاداهنشیپ  رد  لیوحت  خیرات  .تسا  لوبق  لباق  تیشاتید  سکع و  اب  هارمه  اهنت  ینف  داهنشیپ  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  رظن  رد  ییِزج  تالماعم  فقس  ات  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  نودب  روتکافشیپ 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروسنس6122428 زادنا  هار  طبار و  لباک  شزرل -  هحفص 131)پاکیپ  روسنس  ( روسنس

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

بآرد6122513 لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هحفص 131)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

نشیربیاو6122965 یاهروسنس  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

امد6123116 یاهروسنس  هحفص 131)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

نیالنآ6123162 هحفص 131)شیاپ  روسنس  ( روسنس

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

تساوخرد6123180 قباطم  امد و ....  روسنس  روتینام و  کر  یزادنا  هار  هحفص 49)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6123365NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 131)مالقا  روسنس  ( روسنس

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت جنس   جنس هزرل   هزرل دربراک   دربراک   SERIES 3500/61SERIES 3500/61 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 181181

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

دامن6123423 هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب  تسا  هباشم  الاک  دک  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 37)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

61234354956 اضاقت : هرامش  نشیربیاو / هحفص 131)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

راشف6123564 روسنس  هحفص 131)نیمأت  روسنس  ( روسنس

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

6123607telemecanique هحفص 131)روسنس روسنس  ( روسنس

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

شزرل6123861 هحفص 131)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6124228HONEY WELL هحفص 131)رتیمسنارت روسنس  ( روسنس

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

یزاگ6124280 نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3500/61 هحفص 131)روسنس روسنس  ( روسنس

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

61243834124501189/ جنس نژیسکا  هحفص 37)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 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

6123365NP یاه نیبروت  تعرس  یاهروسنس  هب  طوبرم  هحفص 131)مالقا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6123237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور جرب  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000305 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم یزادنا  هار  سیورس  اهچیئوسورکیم  بصن  هیهت و  دبس  ضیوعت  ای  ریمعت  سکبریگ  بصن  هیهت و  قرب  لباک  اهلسکب  میس  ضیوعت  ژاتنومد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبرغ 33405858 سدنهم  تسیمازلا  دیدزاب  دشابیم  راکنامیپ  هدهع  هب  اهروتکژورپ  زجب  یفرصم  سانجا  مامت  هیهت  اهروتکژورپ  لصو  هارمهب 

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

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-99-1401-5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( HBA و یرونربیف -  لوژام  - HPE MSA 2062 جیروتسا هکبش - چیئوس   ) لماش یرتویپماک  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بصن بصن وو   هیهت   هیهت دبس   دبس ضیوعت   ضیوعت ایای   ریمعت   ریمعت سکبریگ   سکبریگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت قرب   قرب لباک   لباک اهلسکب   اهلسکب میس   میس ضیوعت   ضیوعت ژاتنومد   ژاتنومد ییانشور -  -  ییانشور جرب   جرب یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع
اهروتکژورپ اهروتکژورپ لصو   لصو هارمهب   هارمهب ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار سیورس   سیورس اهچیئوسورکیم   اهچیئوسورکیم

182182

 ...(  ...( وو   HBAHBA یرونربیف -  -  یرونربیف لوژام   لوژام - - HPE MSA 2062HPE MSA 2062 جیروتسا   جیروتسا هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس  ) ) لماش لماش یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 183183

لفق لفق ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 184184

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

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

زا 156 ھحفص 143 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mnzggj75wkbvv?user=37505&ntc=6123237
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123237?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wsql7gkyqjblw?user=37505&ntc=6123659
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6123659?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 0101007 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** نشیتسا باس  برد  یاه  لفق  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و 

1101097684000406 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هراتس جنپ  لفق  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 77-60  هژیو  درز  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 125 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هراتس جنپ  لفق  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   77  - لدم 62 هژیو  مورک  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هراتس جنپ  لفق  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 77-52  یلومعم  مورک  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نافر هدننک  هضرع  عجرم   B 100 لدم یجنرب  یچیئوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   ISO یتراجت مان  لدم 6370  یجنرب  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   KLUN یتراجت مان  لدم 6370  یزلف  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

نارهت تراجت  رابحا  هدننک  هضرع  عجرم   schwan یتراجت مان  لدم 2012  ییالط  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
هیوازریم یرصان  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   COLADO یتراجت مان   MNT لدم یزلف  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

هیوازریم یرصان  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   AKAD یتراجت مان   MW10 لدم یزلف  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000080 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کچ هدنزاس  روشک   HP CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HP 8/24c BladeSystem Pwr Pk+ SAN Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .2

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  ههام  کی  تخادرپ  .3
یدباع سامت 35081343 .4

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081343-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6122439 هکبش و  لباک  هحفص 49)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هارمه6122449 هب  وکسیس  رتور  چیئوس و  تازیهجت  هاگتسد  نیمات 8  یرابتعا -  تازیهجت  نیمات 
تاقلعتم

هحفص 14) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سانشراک6122558 دات  قبط  تسویپ  لباف  ینف  تاصخشم  قبط  (core) یزکرم تروپ  چیئوس 24
هباشم دک  ناریا  / اتفا یهاوگ  یاراد  / الاک تست  تیور و  زا  سپ 

هحفص 49) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سکبریگ6123237 بصن  هیهت و  قرب  لباک  اهلسکب  میس  ضیوعت  ژاتنومد  ییانشور -  جرب  یزاسزاب 
لصو هارمهب  ددجم  یزادنا  هار  سیورس  اهچیئوسورکیم  بصن  هیهت و  دبس  ضیوعت  ای  ریمعت 

اهروتکژورپ

هحفص 142) چیئوس  ( چیئوس

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

روتروناک6123265 دروک -  چپ  هکبش  لباک  هنایار -  هکبش  اتید  هحفص 49)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6123404 هحفص 49)مالقادیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم چیئوس   چیئوس نسنس   رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 185185

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

کیتورکیم6123528 هحفص 49)رتور و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لوژام6123659 - HPE MSA 2062 جیروتسا هکبش - چیئوس   ) لماش یرتویپماک  تاعطق  دیرخ 
 ...( HBA و یرونربیف - 

هحفص 142) چیئوس  ( چیئوس

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

مالعتسا6123677 تسویپ  رد  دیرخ  لماک  تاصخشم  کیت  هحفص 49)ورکیم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لفق6123911 هحفص 142)ردنلیس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6123927 تسیل  قباطم  چیئوس  نس  رواپ  هاگتسد  هحفص 142)دیرخ 3  چیئوس  ( چیئوس

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

6123983D-LINK CISCO 2960-24-TTL لدم تروپ  چیئوس 24  ددع  هحفص 49)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت6124342 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 95)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس و6122446 لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ 
لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6124073 ینف  تاصخشم  قبط  هکبش  چوس  ددع  هحفص 49)دیرخ 5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6124271 تیاس  هدننک  کنخ  متسیس  راب  چوس 45  رشرپ  هحفص 126)یاهومرت  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 156 ھحفص 146 

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


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  یفرصم  حلاصم  یتوص و  متسیس  اب  هارمه  سیپسا  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000258 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  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 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6123209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینموملاریما ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ید 320 یپ  لا  لدم  هارمه  میس  یب  هدنریگ 

1101093780000231 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت   RX700 لدم رایس  یتوص  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک یاقآ  هطوبرم 09155442133  سانشراک  هرامش 

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یفرصم   یفرصم حلاصم   حلاصم وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس اباب   هارمه   هارمه سیپسا   سیپسا یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 186186

320320 یدید   یپیپ   لالا   لدم   لدم هارمه   هارمه میس   میس یبیب   هدنریگ   هدنریگ نینموملاریما   نینموملاریما ناتسرامیب   ناتسرامیب رابنا   رابنا برد   برد لیوحت   لیوحت دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 187187

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

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

6122687B21-578230 لدم هنایار  هکبش  رلرتنک  -GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  هحفص 49)مر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رهش6122703 حطس  رد  یفرصم  حلاصم  یتوص و  متسیس  اب  هارمه  سیپسا  یارجا  هحفص 146)بصن و  توص  ( توص

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

اه6123125 نیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6123151 نیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه6123209 میس  یب  هدنریگ  نینموملاریما  ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
ید 320 یپ  لا  لدم 

هحفص 146) توص  ( توص

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

تراک6123928 هارمه -  هنایار  فیک  پات -  پل  هارمه  هنایار  روتکژرپ -  وئدیو  زنل  میس -  یب  نوفورکیم 
رکیپسا میس و  یب  رژراش  کیتسا -  هظفاح  تراک   - secure digital card هظفاح

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6124592 نیبرود  بصن  هحفص 95)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 3 ددرگ  یراذگراب  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  نیرگرواپو  نژیو  سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیماتاب  لاسرا  هنیزه 

1101090964000082 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرگرواپو نیرگرواپو نژیو   نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 188188

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

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

زا 156 ھحفص 149 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح  هنیزه  ددرگیم  یرادیرخ  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یملزلا  روتکاف  شیپ  دشاب 

1101000257003406 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح  هنیزه  ددرگیم  یرادیرخ  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یملزلا  روتکاف 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا لمح   لمح هنیزه   هنیزه ددرگیم   ددرگیم یرادیرخ   یرادیرخ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یملزلا   یملزلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب

189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسویپ 1  تسیل  قبط  یپ  چا  بات  بل  ددع و  چنیا 2  ماس 24  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001044 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1  تسیل  قبط  یپ  چا  بات  بل  ددع و  چنیا 2  ماس 24  روتینام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمظاک یدهم  دیرخ  سانشراک  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09175676745

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6123935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000438 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Vectra لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف لیوحت   - تسویپ تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122214-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   11 تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یپیپ   چاچا   بات   بات بلبل   وو   ددع   ددع   22 چنیا   چنیا ماس  2424   ماس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 190190

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 191191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراباب هارمه  مالقا  هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  یرتویپماک  یبناج  مزاول  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ 

1101092197000243 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  گرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: 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

تاعالطا6122992 یروانف  هزوح  هدننک  نیمأت  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیاپ6123130 هحفص 76)روتینام و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تساوخرد6123180 قباطم  امد و ....  روسنس  روتینام و  کر  یزادنا  هار  هحفص 49)بصن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیرگرواپو6123367 نژیو  سکیا  هحفص 148)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6123437 کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  چنیا  یتعنصروتینام 42
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ  تمیق 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنیزه6123685 ددرگیم  یرادیرخ  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  دیرخ 
دشاب یم  یملزلا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح 

هحفص 148) روتینام  ( روتینام

یرتویپماک یرتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 192192

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

ددع6123697 تسویپ 1  تسیل  قبط  یپ  چا  بات  بل  ددع و  چنیا 2  ماس 24  هحفص 148)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6123935 تسیل  اب  قباطم  تساوخرد   - دشاب یم  هباشم  دک  هحفص 148)ناریا  روتینام  ( روتینام

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

6123982X9 لدم هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تست  هحفص 95)روتینام  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرتویپماک6124315 یبناج  مزاول  هحفص 148)مالقا و  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داتس6123308 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 95)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لحم6123442 رد  لیوحت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  زاین  دروم  مالقا 
ههام هیوست 6

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123991( هتسبرادم نیبرود   ) یتینما یتظافح و  هحفص 95)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6124342 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 95)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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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(( 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  کرمگ   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6124319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینوم تسویپ و  حرش  هب  تاطعطق  تاقحلم و  اب  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003667000001 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 100 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

تسویپ  لیاف  حرش  هب  هطوبرم  روتینوم  رتویپماک و  هاگتسد  دیرخ 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هدنزورف  یاقآ  هرامش 09131840299  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد 

8815763914 یتسپ :  دک  هچوک 50 ،  شبن  رسای - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339955-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340243-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

6124319 ( رگپاچ تخت و  رنکسا  تاقحلم (  اب  رتویپماک  هحفص 153)سیک  روتینوم  ( روتینوم

 ( ( رگپاچ رگپاچ وو   تخت   تخت رنکسا   رنکسا تاقحلم (  (  تاقحلم اباب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 193193

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تهج6122636 هدش  باختنا  دک  ناریا  ددع  کی  دادعت   ، SKYROOM نشیکیلپا هلاسکی  سنسیال 
.تسا هباشت 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اوتحم6122751 دنمشوه  تیریدم  رازفا  هحفص 23)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6122786UTM APK لاوریاف سنسیال  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیالک6122966 رورس و  یارب   Eset Antivirus لوصحم )  ) رازفا مرن  هلاس  کی  ربتعم  سنسیال  دیرخ 
دوخ زاین  دروم  ددع  دادعت 500  هب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سا6123419 وا  یآ  دیوردنا و  نشیکیلپا  اب  بو  تحت  یهافر  عماج  هحفص 23)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخس6123430 یرازفا و  مرن  یهاگشیامن  کینورتکلا  تیلب  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  یرادهگن 
یرازفا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6123510(bims) یکناب تسیز  تاعالطا  تیریدم  عماج  هحفص 23)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدروارف6123958 شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
لاس 1401 رد  ناتسدرک  هقطنم  یتفن  یاه 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6124099ssl cetificate(23 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالما6124104 یزیمم  یزاسرهش و  عماج  رازفا  مرن  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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 دادعت  33   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

یریوصت6123010 تراظن  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نودب6123282 تسویپ ) لیاف  قبط  ) کنوپ غاب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد 

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6123892DVR هتسب رادم  هحفص 95)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژرپ6122829 وئدیو  یفقس  ریگدزد  روتکژرپ --  وئدیو  هیاپ  اهر --  لباک  هحفص 121)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

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

تراک6123928 هارمه -  هنایار  فیک  پات -  پل  هارمه  هنایار  روتکژرپ -  وئدیو  زنل  میس -  یب  نوفورکیم 
رکیپسا میس و  یب  رژراش  کیتسا -  هظفاح  تراک   - secure digital card هظفاح

هحفص 95) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یاه6122871 نامتخاس  یدورو  یدابم  یارب  یقرب  یاه  هرکرک  هژورپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
کناب بعش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6122873( پالور  ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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