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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 29

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 

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4242))

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

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

زا 53 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001224000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 19   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15:45  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121760 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 8:30   - 1401/11/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( network management system .یرون ربیف   NMS یرازفا مرن  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   987/580/108 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ ناردنزام و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003001000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122256 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   هبنشراهچ  زور   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا -  راولب  یتعنص -  رهش  جرک -   :: سردآ سردآ

88969737-85193768 مان :  تبث  رتفد   1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف   NMSNMS یرازفا   یرازفا مرن   مرن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 22

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 17  تیاغل  خیرات 1401/10/18  زا   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 15  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب   Fortinet هکبش تینما  تازیهجت  هاگتسد   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

اتفا یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  همانیهاوگ  تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاروش  هبتر 2  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ یرادا و  دحاو  مراهچ  هقبط  کالپ 2  مکی ، نابایخ  یبونج   ، یدناگ نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

ای 175 یلخاد 240   86084662 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/28 هبنشراهچ  زور 

داصتقا یایند   :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  هصقانم  دانسا  لاسرا  تلهم   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/29 هبنشجنپ  زور  یرادا 

6122339 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11  خروم 1401/11/10  هبنشود  زور   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایضاقتم هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( OTOS  ) یتفن لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، لیلحت ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  دنشابیم  ربراک  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  رد  کیتامروفنا  هبتر  یهاوگ  یاراد  هک  طیارش  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  دحاو  لوا  هقبط  کالپ 38  مشش ، هچوک  شبن  یبونج   ، یدناگ نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1517737766 هناخریبد ، لوا ، هقبط  هرامش 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت ،  ، یناشن

هرامش 18 مهدزیس  هچوک  یبونج ، یدناگ  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  تکرش  یزکرم  رتفد 

:: نفلت :: Tender.spmco.coنفلت 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

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     FortinetFortinet هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 33

(( OTOSOTOS  ) ) یتفن یتفن لانیمرت   لانیمرت تایلمع   تایلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122347 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلاعف هناورپ  هس  ره  یاراد  هک  طیارش  دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( SOC  ) تینما تایلمع  زکرم  هناماس و  رارقتسا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن و  » و دادخر » هب  خساپ  میت  تینما و  تایلمع  زکرم  یربهار  «، » دادخر هب  خساپ  میت  تینما و  تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  لماش  اتفا  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد 

دیامن راذگاو  دنشابیم  اتف  تالوصحم  ینابیتشپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 1517737766  دک  هناخریبد  دحاو  لوا  هقبط  کالپ 38 ،  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Tender.spmco.coنفلت 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  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  زا  سپ  یراک  زور  جنپ  رثکادح  دانسا  دیرخ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش  ود 2  باسپ  دحاو  لرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  کی  غلبم 1/400/000/000  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - تیاس 2 سراف –  جلیخ  یژرنا  رجف  تکرش  یمیشورتپ -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر - )  ) ینیمخ ماما  ردنب  ناتسزوخ  راذگ  هصقانم  هب  اهتکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
.دشابیم تالماعم  نویسیمک  هناخریبد   - 117: یتسپ قودنص  یتسپدک 6356178721 - 

:: 52171398-061 و 061-52171920 نفلت :: www.tepg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکفلت 061-52171394  :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SOCSOC  ) ) تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم وو   هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

باسپ باسپ دحاو   دحاو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  سم  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

02-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  سپ  زور  هد  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتشاد اب  نآ  یاهژایلآ  یسم و  مامت  همین  تالوصحم  هعسوت  دیلوت و  یژولونکت  هار  هشقن  نیودت  هزوح  رد  حالص  یذ  رواشم  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  لیذ  یاه  یدنمناوت  اب  تکراشم  ناکما  یفکم و  هقباس 

continuous هلمج زا  رتالاب  هدوزفا  شزرا  تیفیل و  رت  هاتوک  دنیارف  اب  تالوصحم  دیلوت  روظنم  هب  یسم  مامت  همین  تالوصحم  طوطخ  اهدنیآرف  هنیمز  رد  صصخت 
casting,conform

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناجنسفر یمشاه  ...ا  تیآ  هارگرزب  رتمولیک 12  نامرک ، رنهاب  دیهش  سم  عمتجم  سردآ   :: سردآ سردآ

03431227730 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: adarokat@csp.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون  یا  - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454909 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  یرادا -  تقو  نایاپ  ات  یگداما  مالعا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور ود  تدم  هب  داتسا 1401/11/3  تفایرد  یرادا  تقو 

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122369 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلایر یزاسدالوف -  یاه  هروک  رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلام هکولب  ماجن  ایا  تکرش  هجو  رد  غلبم  زیراو  ای  ینیمضت  کچ  یکناب - ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 6.200.000.000  غلبم 

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  تیریدم  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  ماما  ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها  تکرش   :: سردآ سردآ

یدجسم مداخ  یاقا   6415-0613213 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06132907147 :: سکف :: ps1amirreza@ksc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یسم   یسم مامت   مامت همین   همین تالوصحم   تالوصحم هعسوت   هعسوت وو   دیلوت   دیلوت یژولونکت   یژولونکت هار   هار هشقن   هشقن نیودت   نیودت هزوح   هزوح ردرد   حالص   حالص یذیذ   رواشم   رواشم یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
نآنآ یاهژایلآ   یاهژایلآ

77

یزاسدالوف یزاسدالوف یاه   یاه هروک   هروک رابغ   رابغ وو   دود   دود یروآ   یروآ عمج   عمج متسیس   متسیس یاهرتماراپ   یاهرتماراپ گنیروتینام   گنیروتینام یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یسدنهم   یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092638000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122405 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ  یرتشوش  دیهش  تفنرابنا   LGTG متسیس تشادهگن  تاریمعت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راهباچ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راهباچ  یرتشوش  دیهش  تفنرابنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,166,304,636 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   809,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشابیم  روذعم  ینیمضن  کچ  هنوگره  شریذپ  زا  راذگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دایص  راولب   ، 9971617614 یتسپ :  دک  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

LGTGLGTG متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 م ن - 12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  یلا  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 9عبنم یهیجوت  هسلج  خروم -  تعاس 17  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور 1401/11/1

6122257 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 625.651.401.104 

هام هژورپ 12  تدم 

همانیهاوگ نتشاد  یزکرم -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  شیف  ای  لایر  غلبم 18.513.028.022  هب  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه ینواعت  یتامدخ و  یاهتکرش  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص 

رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رازگ  هصقانم  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ 

07731667002 - 33322051 - 7 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700 - 6500 :: سکف :: info@bpmo.irسکف 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  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هام 1401هرامش ید  خروم 21  هبنشراهچ  زور  تعاس 17:00   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هام 1401عبنم ید  خروم 28  هبنشراهچ  زور  تعاس 16:00   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع تایلمع  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  لایر   1,800,000,000

:: سردآ سردآ

نیمأت هریجنز  دحاو   09125052634 :: نفلت :: https://tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

ینارمع ینارمع تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 53 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z6v4dq62yaejf?user=37505&ntc=6122257
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122257?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gdutbx58fbbvr?user=37505&ntc=6121755
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6121755?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

شور هب  یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدمت  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( هدرشف

1401/10/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/3/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11:00هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122393 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک    - 1401/11/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ، 

زاگ تفن و  کی  هبتر  ای  تاطابترا  لقادح 4  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  نامزمه  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : دانسا شورف  یاهب  هناماس 2001001022000044 - یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا 

11  ، 400  ، 000 راک 000 ،  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  دشاب - یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  لایر )  نویلیم  هدزناپ  لایر ( غلبم 15.000.000 
لایر نویلیم )  دصراهچ  درایلیم و  هدزای  )

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

شورف دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، یناشن  لیوحت 
دانسا

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب 

سامت 1456 زکرم   :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاجم6122256 یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6122347(SOC  ) تینما تایلمع  زکرم  هناماس و  رارقتسا  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 53 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gz2vn8f7d3gsf?user=37505&ntc=6122393
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122393?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

33/1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/24 هبنش  زور  تعاس 10 

راکفا  :: عبنم یبایزراعبنم مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/11/08 هبنش  زور  تعاس 10  : یفیک

6122237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« تشدنایم درگهار و  هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  بصن   » عوضوم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 نهآ  هار  یکیرتکلا  مئالع  یارجا  صاخ  یاهب  سراهف  ساسا  رب  لایر  هیلوا 18/158/210/758  دروآرب 

همانرب و نامزاس  زا  راک  ماجنا  تیحالص  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رظن زا  اماوت  مزال   ، دازآ تیفرظ  یاراد  نینچمه  یمازلا و  لقادح 5  هبتر  اب  یربارت و  هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاههتشر  زا  یکی  رد  روشک  هجدوب 

دشاب یم  راک  عاجرا  هنیزه  دروآرب  غلبم  راک و  دادعت 
لایر راک 907/910/538  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط   11 .ج نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  سردآ   :: 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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

1401/31/333 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 17عبنم ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازآ روحم  رد  یلصفم )  یسرجوین   ) یلصفم ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  ییانشور و  یاه  هیاپ  ددجم  بصن  یروآ و  عمج  ینایم ،  دنلیآ  نتب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هچغاب دهشم -  هار 

لابر دروارب 406.531.968.169 

لایر نیمضت 14.130.621.366   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالسا نایوادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

1456  - 8-051334120240 :: 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

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه هیاپ   هیاپ ددجم   ددجم بصن   بصن وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ینایم ،  ،  ینایم دنلیآ   دنلیآ نتب   نتب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 53 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fevlpvhsctys2?user=37505&ntc=6122237
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122237?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 20  هب  یهگآ  نیا  پاچ  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاسانش هب  تبسن  نارهت  رهش  حطس  یاههارگرزب  یکیفارت  یاهناملا  تازیهجت و  تشادهگن  یمک  یفیک و  حطس  اقترا  دوبهب و  روظنم  هب  دراد  دصق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروصب نارهت  رهش  یاههارگرزب  یدومع  یقفا و  مئالع  اهناملا و  تازیهجت  هیلک  تشادهگن  ظفح و  ارجا ، بصن و  هیهت  هزوح  رد  دنمناوت  هقباس و  اب  ناراکنامیپ 

دیامن مادقا  لاس  جنپ  ات  هس  تدم  نایم  هرود  یارب  روحم  درکلمع  هچراپکی و 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ًاصوصخ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  ربتعم  یاه  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مجنپ هقبط  نارهت  رهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  یدقن   ، هچوک یناقلاط  عطاقت  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  ، نابایخ نارهت  یناشن  هب  لیذ  کرادم  لاسرا   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو 

:: 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

اههارگرزب اههارگرزب یدومع   یدومع وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   اهناملا   اهناملا تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک تشادهگن   تشادهگن وو   ظفح   ظفح ارجا ، ، ارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگمدق یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097238000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122100 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگمدق  یاتسور  هتسب  رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگمدق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هب دشاب  یم  اه  ور  هدایپ  لخاد  هک  اه  نیبرود  هدش  بصن  یاهلکد  ییاجباج  اتسور و  حطس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هژورپ  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تازیهجت اب  یرتم  جنپ  لکد  بصن  دیرخ و  راولب و  لخاد 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   75,000,000 نیمضت :  غلبم 

هاگمدق  یاتسور  هتسب  رادم  نیبرود  نیمضت :  تاحیضوت 
08:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگمدق  ، 3863169585 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/17   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122177 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  یدقن  تروصب  لایر  نیمضت 2.466.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

سکفلت 07433336277  :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

زاگ زاگ تاسیسات   تاسیسات دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 53 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/juwht8vq9gc5w?user=37505&ntc=6122100
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122100?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k5smvurd5khh2?user=37505&ntc=6122177
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122177?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ندومن  همیمض.هباشم  دک  ناریا  (. Corporate) هتفرشیپ تینما  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  مئامض  ساسا  رب  تامدخ  حرش.تسیمازلا 

1101001022002227 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش.تسیمازلا روتکاف  شیپ  همیمض.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  (. Corporate) هتفرشیپ تینما  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  دیرخ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد باسحاصافم  همان و  تنامض  هب  زاین   ) دریگ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  نآ  هب  طوبرم  یاه  تخادرپ  تامدخ و  ماجنا.دشابیم  تسویپ  ساسا  رب  تامدخ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.هباشم   همیمض.هباشم دکدک   ناریا   ناریا (.(. CorporateCorporate )) هتفرشیپ هتفرشیپ تینما   تینما هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ مئامض   مئامض ساسا   ساسا ربرب   تامدخ   تامدخ حرش.تسیمازلا   حرش.تسیمازلا

1818
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( LIS WIFI لوژام متسیس   ) درب تنیالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000123 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 LIS هناماس هاگشیامزآ و  یاههاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار دروآ  هر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   RR.LIS.w.Linkbox
هتسب 9 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لاسرا و  زا  دعب  روتکاف  غلبم  دشاب  یناریا  امتح  الاک  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   ، تسویپ قبط  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  ینف  سانشراک  طسوت 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( LIS  WIFILIS  WIFI لوژام   لوژام متسیس   متسیس  ) ) درب درب تنیالک   تنیالک ناونع : : ناونع 1919
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دمحاریوب هیولیگهک و  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ ،  ) یزرواشکداهج نامزاس  یاه  متسیس  ریمعت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000185000014 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لایر 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

ددرگ یراذگراب  تسویپ و  زیر  تروص  هب  یراذگ  تمیق  زا  سپ  لوادج  هدرک و  یراذگ  تمیق  هعلاطم و  هدش  تسویپ  یاه  هفرعت  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  تمیق  نیرتبسانم 

دننک تکرش  دنناوت  یم  دنشاب  هتشاد  یفنص  روما  زا  بسک  هناورپ  هک  ییاههاگشورف  یرتویپماک و  یاه  تکرش  هیلک 

7591741431 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  - یرهطم راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334622-074  ، 33337281-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337281-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  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 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

6122326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23923065 هدش تسویپ  تساوخرد  حرش  قبط  اه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000451 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هدنورپ 23000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

23923065 هدش تسویپ  تساوخرد  حرش  قبط  اه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ ، ، تامدخ  ) ) یزرواشکداهج یزرواشکداهج نامزاس   نامزاس یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

اهاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

وردوخ6122350 گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

6122022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیرتیم  تاعطق  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 

1101092935000920 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
بات ایاپ  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY EPROM یتراجت مان  لدم 710642346   plc یکیرتکلا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   6ES7 951-0KG00-0AA0 لدم  KB 128 تیفرظ  PLC هاگتسد  Flash-EPROM هظفاح تراک  الاک :  مان 
تراپ قیقد  لرتنک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   THEBEN یتراجت مان   THEBEN TIMER 26 لدم گولانآ  چیئوس  میات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
لامش عراص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CONVERTER یتراجت مان   MD-300 لدم یکیرتکلا  روتروناک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V18311H لدم  I-P converter لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FIBR PPTIC CONNECTOR FC/PC لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نایسراپ تراجت  شالت  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   FC DDHOIE SM لدم اتید  لاقتنا  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

گنیرتیم گنیرتیم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2222
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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

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

6122183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Microcontroller Processor Module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001085 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هرامش  تباث  یاوه  مجح  یاه  متسیس  یارب   24V هیذغت لانگیس  یطابترا LONو  لکتورپ  اب  زاساوه  یاههاگتسد  یروسسورپ  ورکیم  رلرتنک  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   EXCEL 10 لدم  W7750B2011
ددع 1 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Microcontroller Processor ModuleMicrocontroller Processor Module ناونع : : ناونع 2323
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنصرتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000483 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000447 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   PRESSURE TRANSMITTER یتراجت مان   LD291M-41I-11-A2 . G0/H0/I4/P0/S0/Y0/J0 لدم یمگارفاید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  دنمزاین  یاقآ  هرامش 07138135452  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنصرتویپماک یتعنصرتویپماک ناونع : : ناونع 2424

راشف راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  رایس 0106575( شروارف  هاگتسد  لرتنک  متسیس  گنیریاو  یاهتکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
1101093228002200 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   IEC60831 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   CONNECTOR یتراجت مان   MCB6 ینف هسانش  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   D25 روتارنژ  main and interpole coil mounting 1/8 چیپ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   D25 روتارنژ  segment mounting 3/4 چیپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/17 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس شروارف   شروارف هاگتسد   هاگتسد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس گنیریاو   گنیریاو یاهتکوس   یاهتکوس ناونع : : ناونع 2626

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نامیلس دجسم  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 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام حطس  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001426 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تاریمعت  هرادا  ینف  سانشراک  دات  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .دنشاب  یم  تسویپ  کرادم  الاک  ینف  دات  باختنا و  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ رارق  رظن  دم  تسویپ  تامازلا  افطل  .تست  یمازلا  دیرخ  ماگنه 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43230173-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روانش روانش حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6121941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  هناگادج  یلام  / ینف داهنشیپ 
1101001105002987 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-G5486 لدم یرون  ربیف  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33490316-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ هناگادج   هناگادج یلام   یلام // ینف ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  -  200E تیگ یتروف  یتینما  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005236000015 زاین :  هرامش 

یلم هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-200E لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یلصا  تازج  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت 
.تسا لاطبا  هلزنم  هب  قوف  دراوم  زا  کی  ره  تیاعر  مدع 

1517655911 یتسپ :  دک  هرامش 25 ،  متفه -  نابایخ  شبن  یدناگ -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42855000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88640439-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط - -   2 00200 EE  تیگ تیگ یتروف   یتروف یتینما   یتینما لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6121983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتم لباک 20 هتشر  ره  لوط   ) هتشر دادعت 9  -cat هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 
1101001105002989 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 9 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33490316-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6121996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  مزاول  هارمه  هب  هکبش  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000320 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  هنوگره  تروص  رد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  مزاول  هارمه  هب  هکبش  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لصاح  سامت  یزورون  یاقآ  هرامش 64380125 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رتم ) ) رتم 2020 لباک   لباک هتشر   هتشر رهره   لوط   لوط  ) ) هتشر هتشر   99 دادعت   دادعت -- catcat هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3030

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3131

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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همارخ ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد و روسنس  اب  هارمه  دراگ  رورس  هاگتسد  بصن  اب  هارمه  رورس  قاتا   ets هاگتسد بصن  دیرخ.دشابیم و  هباشم  دکناریا  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تبوطر

1101093592000038 زاین :  هرامش 
همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   NOVAIR یتراجت مان   S-ATS 7 لدم یناتسرامیب  لارتناس  هدرشف  یاوه  دیلوت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یزورون  9390989904 .دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ولراهب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030430000154 زاین :  هرامش 

نارهت ولراهب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام  2 تخادرپ تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55646492-021  ، 55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس اباب   هارمه   هارمه دراگ   دراگ رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه رورس   رورس قاتا   قاتا   etsets هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 3333

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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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6122082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) رهشوب سراف و  ناتسا  مامت  قرب  یاه  هاگتسیا  رد  هکبش  یاه  چوس  هنالاس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000702 زاین :  هرامش 

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

ارجا 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09173040126 سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 07132142703

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

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یاه   یاه چوس   چوس هنالاس   هنالاس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نانمس ناتسا  زاگ   :: 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 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس پیت  زاین  دروم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000134 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رکتبم ناروانف  اشوک  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7977A لدم  15TB یسیطانغم جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ  LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

رکتبم ناروانف  اشوک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  هدش  همیمض  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دودرم  هدش  مالعا  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینابیتشپ6122231 یرادهگن و  تامدخ ،  ) یزرواشکداهج نامزاس  یاه  متسیس  ریمعت  ینابیتشپ و 
 ( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6122304 شفنب  کسید  دراه  هکبش -  تحت  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 32)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رورس رورس پیت   پیت زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3535

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 " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ یروف  لیوحت  راوید  یوررب  بصن  تیلباق  و  لاو ) ویدیو  یا  هفرح  هزاس  ) بصن تکارب  هارمه  هب  چنیا   42 لاو وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یراکزور  15) یدقن

1101005066000741 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

( یراکزور  15) یدقن تخادرپ  یروف  لیوحت  راوید  یوررب  بصن  تیلباق  و  لاو ) ویدیو  یا  هفرح  هزاس  ) بصن تکارب  هارمه  هب  چنیا   42 لاو وئدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخادرپ تخادرپ یروف   یروف لیوحت   لیوحت راوید   راوید یوررب   یوررب بصن   بصن تیلباق   تیلباق وو   لاو ) ) لاو ویدیو   ویدیو یایا   هفرح   هفرح هزاس   هزاس )) بصن بصن تکارب   تکارب هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا   4242 لاو لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
(( یراکزور یراکزور   1515 )) یدقن یدقن

3636

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 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

6121843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراحتنا دض  ینفد  یا  هغیت  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000128 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  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 : 

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

لصاح سامت  هرامش 09125464001  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشابیم  ناجریس  هاگدورف  لیوحت  لحم  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265485-034  ، 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

یراحتنا یراحتنا دضدض   ینفد   ینفد یایا   هغیت   هغیت دنب   دنب هار   هار 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 53 ھحفص 30 
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زاریش هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  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 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

6122340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو برد  گنیکراپ  کج  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004001000099 زاین :  هرامش 

زاریش هس  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  برغ  طبار  شرآ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  شرآ  یتراجت  مان   k500 یرسک گنیکراپ  دنلب  وزاب  کیناکمورتکلا  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

برغ طبار  شرآ  یراجت  یتعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هجرد  الاک  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ( ینوناق تاروسک  هلاخن  لمح  حلاصم و  دیرخ  نهآ  دیرخ  بیرخت و   ) ییاجباج لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوزاب رگید  فرط  یلیر و  تروصب  فرطکی   - مرگ ولیک  برد 150  هگنل  ره  نزو  الاب و  ددرت   - بصن زا  دعب  هام  تخادرپ 1   - تسا هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  زاریش ،  هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  حتفم ، دیهش  نابایخ  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164945938

37383288-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37383287-071 :: 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

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

6122350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  وردوخ  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000120 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان  اراک  لدم  گنیکراپ  دنمشوه  کیفارت  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  وردوخ  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

یدورو یدورو برد   برد گنیکراپ   گنیکراپ کجکج   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

وردوخ وردوخ گنیکراپ   گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس 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 53 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ccl4s6bp8lf42?user=37505&ntc=6122340
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122340?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g77ekb7gheype?user=37505&ntc=6122350
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122350?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیورشب افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092085000056 زاین :  هرامش 

هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 53 ھحفص 32 
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تیالو 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 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  نژیو  کیاه   Ds-9632NI-i8 لدم لاناک  ود  یس و   nvr هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 

1101095549000587 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
رظان قفا  انیب  هدننک 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دنس و  میظنت  زا  دعب  هام  کی  ادودح  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

افطل کمایپ   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: 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

تیالو 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 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ طابترا   طابترا سراپ   سراپ ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف نژیو   نژیو کیاه   کیاه   Ds-9632NI - i8Ds-9632NI - i8 لدم   لدم لاناک   لاناک ودود   وو   یسیس     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
دوش دوش تسویپ   تسویپ قیقد   قیقد

4141

هنایار هنایار شفنب   شفنب کسید   کسید دراه   دراه هکبش -  -  هکبش تحت   تحت تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 53 ھحفص 33 
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طابترا سراپ  ربتعم  یتناراگ  اب  طقف  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تیابارت -  شفنب 6  دراه 

1101095549000588 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

HIKVISION DIGITAL هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD1623G0-I لدم هکبش  تحت  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T42WD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2742FWD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ دنس و  میظنت  ات  هام  کی  ادودح  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  رب  رادرابنا  هب  لیوحت  ات  لمح  هنیزه 

افطل کمایپ   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس یریوصت  تراظن  متسیس  یزاسهنیهب  حالصا و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000189 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

ربتعم6122004 یتناراگ  اب  طقف  نژیو  کیاه   Ds-9632NI-i8 لدم لاناک  ود  یس و   nvr هاگتسد
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  طابترا  سراپ 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

داتس داتس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 07 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6122149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو گنیجیپ 35  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003163 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  . SHANTOU ZHENQIAO ELECTRONIC Co هدنزاس عجرم   TVD-1024C لدم یریوصت  نوفیآ   F45R16 لدم لماک  وگدنلب  الاک :  مان 

کینورتکلا ابات  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم 
تس 40 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  هدوب و  هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه  دامن ؛ همیمض  روتکاف  شیپ   :: 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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

تاو6122149 گنیجیپ 35  هحفص 36)رکیپسا  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاو تاو   3535 گنیجیپ   گنیجیپ رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 4444

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 01 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 01 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/DRAGER AIRPACK THREE WAYS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000492 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 98 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  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  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکناویا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 401/ه/1017 یهگآ یهگآ هرامش   تعاساتهرامش خروم 1401/10/20  تعاس 8  زا   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16/30

راربا  :: عبنم تعاس 16/30عبنم  - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122108 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  تاجن و  یناشنشتآ  هاگتسد  کی  دیرخ  لوا  تبون  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 39/000/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 1/950/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 850/000  دیرخ  هنیزه 

(. صاخ یماهس  ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  صاخ ) یماهس   ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش  دهشم  نارهت  هداج  رتمولیک 55  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

راگنرود 02334521772  02334521770 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6121992DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هحفص 10)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

DRAGERDRAGER یتراجت   یتراجت مان   مان لدم  4073502740735027   لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4545

قیرح قیرح افطا   افطا وو   تاجن   تاجن یناشنشتآ   یناشنشتآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   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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(( 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6122108 افطا  تاجن و  یناشنشتآ  هاگتسد  کی  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

تاجن6122257 دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  هحفص 10)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

زاگ6122177 تاسیسات  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هحفص 14)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تیالو 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 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا   - یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

1101095549000589 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دراگراساپ  تمالس  نازاس  نیون  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 150  یوقلح  لدم  یپوکساراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  لیرتسا  شکور  الاک :  مان 
دراگراساپ تمالس  نازاس  نیون 

نتراک 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ینف  رظان  دات  تهج  هنومن  دشاب - یم  رتشیب  نامز  تیولوا  اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاطع 09158800895 الاک  مالقا  عون و  یگنهامه  تهج 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هنومن  تدوع و  لاسرا ,  هنیزه  دشاب  هتشاد  یس  رآ  یآ  دک  الاک 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: 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

همیمض6121790 سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   - یپوکساراپال نیبرود  رواک 
ددرگ

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

ددرگ ددرگ همیمض   همیمض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  - - یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب6121829 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 32)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربتعم6122004 یتناراگ  اب  طقف  نژیو  کیاه   Ds-9632NI-i8 لدم لاناک  ود  یس و   nvr هاگتسد
دوش تسویپ  قیقد  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  طابترا  سراپ 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تروپ6122072 هحفص 22)چیئوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب6122100 رادم  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 14)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6122304 شفنب  کسید  دراه  هکبش -  تحت  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 32)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

I3 موتناوک پیت  رواپ  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000135 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ رازفا  بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   QUANTUM یتراجت مان   TAPE LIBRARY SCALAR I3 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  هدش  همیمض  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دودرم  هدش  مالعا  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

I3I3  موتناوک موتناوک پیت   پیت رواپ   رواپ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب   emc زاس هریخذ  هاگتسد  نیمات 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هعجارم ینابیتشپ  یرادا و  دحاو  مراهچ  هقبط  کالپ 2  مکی ، نابایخ  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

ای 175 یلخاد 240   86084662 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

6122322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  تیابارا  دراه 4  ددع  مامضنا 8  هب  تسویپ  تاصخشم  اب   NAS زاس هریخذ  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000042 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  یصاصتخا  یمومع و  تاصخشم  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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

6122299I3 موتناوک پیت  رواپ  هحفص 39)لوژام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاقلعتم6122316 هارمه  هب   emc زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 39)نیمأت 2  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     emcemc زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد   22 نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 4949

NASNAS زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 53 ھحفص 40 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6122322NAS زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 39)ود  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقبط نیبامدنب  هار  دنب و  دود  یاهبرد  بصن.رارف  هلپ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 
1101092312000021 زاین :  هرامش 

تشر هرامش 2  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقبط نیبامدنب  هار  دنب و  دود  یاهبرد  بصن.رارف  هلپ  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تقد  اب  یتسویپ  کرادم 

4176918759 یتسپ :  دک  یج ،  نا  یس  هاگتسیا  یوربو  - نازابناج نادیم  هب  هدیسرن  - ادهش نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33844934-013  ، 33850008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850009-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراحتنا6121843 دض  ینفد  یا  هغیت  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تقد6122204 اب  یتسویپ  کرادم  تاقبط  نیبامدنب  هار  دنب و  دود  یاهبرد  بصن.رارف  هلپ  ثادحا 
ددرگ هعلاطم 

هحفص 41) دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم تاقبط   تاقبط نیبامدنب   نیبامدنب هار   هار وو   دنب   دنب دود   دود یاهبرد   یاهبرد بصن.رارف   بصن.رارف هلپ   هلپ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 53 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dg7cq2m7x832q?user=37505&ntc=6122204
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ 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 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

6121789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  یواح  مالقا  تسیل  گرب  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 53  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000052 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 53 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  صقان  یاه  مالعتسا  یمازلا و  ابش  هرامش  قیقد و  ینف  تاصخشم  یواح  هدش  رهم  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  شریذپ  دات و  دروم  لصا  سانجا  طقف 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا اباب   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یواح   یواح مالقا   مالقا تسیل   تسیل گرب   گرب قباطم   قباطم رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع دیرخ  5353   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 53 ھحفص 42 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6121953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000058 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

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

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

دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

دوش یراذگزاب  کرادم 

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

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( صاخ یماهس   ) ناریا یرابتعا  یدنب  هبتر  هرواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: 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

6122292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب   HP رورس هاگتسد  نیمات 10  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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس ناونع : : ناونع 5353

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   1010 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 53 ھحفص 43 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اب6121789 تسویپ  ینف  تاصخشم  یواح  مالقا  تسیل  گرب  قباطم  رورس  دراه  ددع  دیرخ 53 
هباشم دکناریا 

هحفص 41) رورس  ( رورس

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

هحفص 41)رورس6121953 رورس  ( رورس

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

روسنس6122027 اب  هارمه  دراگ  رورس  هاگتسد  بصن  اب  هارمه  رورس  قاتا   ets هاگتسد بصن  دیرخ و 
تبوطر امد و 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم6122292 هارمه  هب   HP رورس هاگتسد  هحفص 41)نیمات 10  رورس  ( رورس

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

رورس6122298 پیت  زاین  دروم  هحفص 22)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6122322NAS زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 39)ود  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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 

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

زا 53 ھحفص 44 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6122075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درولب یتعنص  هیحان  ژاپمپ  هاگتسیا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000272 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سرا رهم  ءابط  رتسگ  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ونرتناس  یتراجت  مان   SINUS VEGA 0018 4T لدم  KW 18/5 ناوت  AC زاف هس  روترونیا  الاک :  مان 

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

تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   AL KHOORY PUMPS یتراجت مان   AKS لدم یناسربآ  پمپ  رتسوب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  مرس  پمپ  هاگتسد  راشف  روسنس 601188  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درولب درولب یتعنص   یتعنص هیحان   هیحان ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 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

6122173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطظا دلوم  هب  طوبرم   perkins نیجنا  speed/ timing روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000446 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: 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

روسنس6122027 اب  هارمه  دراگ  رورس  هاگتسد  بصن  اب  هارمه  رورس  قاتا   ets هاگتسد بصن  دیرخ و 
تبوطر امد و 

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

درولب6122075 یتعنص  هیحان  ژاپمپ  هاگتسیا  تهج  مزاول  هحفص 44)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یرارطظا6122173 دلوم  هب  طوبرم   perkins نیجنا  speed/ timing هحفص 44)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارطظا یرارطظا دلوم   دلوم هبهب   طوبرم   طوبرم   perk insperk ins نیجنا   نیجنا   speed/ timingspeed/ timing  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 53 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ulaxuscqfz762?user=37505&ntc=6122173
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6122173?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6121841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ینزبداب  الول  یپوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003143 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لفق سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  یتراجت  مان  زیاس 70  یجنرب  یچیئوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

تسویپ6121841 لیاف  قبط  ینزبداب  الول  هحفص 46)یپوت و  چیئوس  ( چیئوس

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

گنیرتیم6122022 هحفص 18)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ6122072 هحفص 22)چیئوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روانش6122395 حطس  هحفص 18)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش6122082 یاه  چوس  هنالاس  یرادهگن  هحفص 22)سیورس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ینزبداب   ینزبداب الول   الول وو   یپوت   یپوت ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

تروپ6122072 هحفص 22)چیئوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6121844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  تاصخشم و  قبط  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000509 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SHENZHEN HUGEMED هدنزاس عجرم   VLRM لدم فرصم  مئاد  هغیت  روتینام و  ندوب  ازجم  تیلباق  اب  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد  الاک :  مان 

HUGEMED یتراجت مان  راصعا  بطارف  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL TECHNICAL DEVELOPMENT CO.LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمکح   09133808369 تسا .  ههام  ود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  تاصخشم و  قبط  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( Hakami ) 

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ییوئدیو   ییوئدیو پوکسوگنیرال   پوکسوگنیرال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6121886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  متسیس  ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000127 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

سومو دروبیک  روتینام 20و  اب  یتسویپ  لیاف  قبط  متسیس  ددع  4 - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 09107110215 یلا 2  ادودح 1  تخادرپ  یمازلا و  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس ناونع : : ناونع 5959
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هراونشج یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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

6121936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نآ  هئارا  مدعدشابیم  یمازلاالاکدنربو  لدم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یس  یپ  نیمو  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  فذح  هلزنم 

1101092386000024 زاین :  هرامش 
هراونشج کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   MFL605 لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  ات  الاک  لقنو  لمح  هنیزهدشابیم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  یطالاک 10 لیوحتو  هدنرب  مالعاو  هطوبرم  سانشراک  دیئات  زا  سپالاک  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  باختنا  هنومن  ناونع  هبدک  ناریا  دشاب  یناریا  دنرب  زا  قوف  یاهالاکدشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  هراونشج  کینیلک 

1654973711 یتسپ :  دک  هراونشج ،  کینیلک  یلپ  ارسگنهرف  ورتم  بنج  هراونشج  نابایخ  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77344009-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77326065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلزنم هلزنم هبهب   نآنآ   هئارا   هئارا مدعدشابیم   مدعدشابیم یمازلاالاکدنربو   یمازلاالاکدنربو لدم   لدم اباب   هارمه   هارمه روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یسیس   یپیپ   نیمو   نیمو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف فذح   فذح

6060
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6121971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا هنایار 55  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 
دوش یم  لطاب  داهنشیپ  تسویپ ،  هب  روتکاف  شیپ  نتشادن  تروص  رد 

1101001105002988 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماس  یتراجت  مان   LS22RF635HH لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33490316-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، تسویپ تسویپ هبهب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نتشادن   نتشادن تروص   تروص ردرد   ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا چنیا   چنیا   5555 هنایار   هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دوش دوش یمیم   لطاب   لطاب داهنشیپ   داهنشیپ

616 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6122045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ASUS 239 H روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469001341 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ASUS 239 H روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 30 

نیارفسا عمتجم  برد  لیوحت 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ6121844 تاعالطا  تاصخشم و  قبط  ییوئدیو  پوکسوگنیرال  هحفص 48)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 48)متسیس6121886 روتینام  ( روتینام

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

لدم6121936 اب  هارمه  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یس  یپ  نیمو  روتینام 
دشاب یم  هدنشورف  فذح  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدعدشابیم  یمازلاالاکدنربو 

هحفص 48) روتینام  ( روتینام

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

تروص6121971 رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا  چنیا  هنایار 55  روتینام 
دوش یم  لطاب  داهنشیپ  تسویپ ،  هب  روتکاف  شیپ  نتشادن 

هحفص 48) روتینام  ( روتینام

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

6122045ASUS 239 H هحفص 48)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هروک6122369 رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ 
یزاسدالوف یاه 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ASUS 239 HASUS 239 H  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یرون6121760 ربیف   NMS یرازفا مرن  متسیس  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 48)متسیس6121886 روتینام  ( روتینام

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

دک6121903 ناریا  (. Corporate) هتفرشیپ تینما  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  دیرخ 2 
تسویپ مئامض  ساسا  رب  تامدخ  حرش.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.هباشم 

.دشابیم

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6122031 ( LIS WIFI لوژام متسیس   ) درب هحفص 14)تنیالک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6122231 یرادهگن و  تامدخ ،  ) یزرواشکداهج نامزاس  یاه  متسیس  ریمعت  ینابیتشپ و 
 ( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6122339(OTOS  ) یتفن لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 5)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داتس6122351 یریوصت  تراظن  متسیس  یزاس  هنیهب  حالصا و  هحفص 32)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ6122350 گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 53 ھحفص 53 
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