
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 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

هيوناژ  20232023 هيوناژ   1010 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
2017/06/07 زاغآ : خیرات 

2023/10/27 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 10 ,540 , 0002 10 ,540 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما403,020403,020رالد تاراما مهرد   11مهرد 1 , 0601 1 1 , 060

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,490هکس , 000199,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   282رالد ,200282 سیئوس200, سیئوس کنارف   444,600444,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 ,500 , 00012 1 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,700306 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   ,109لایر 130109, 130

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , وروی000 ژورن438,300438,300وروی ژورن نورک   41نورک ,2 0041 , 2 00

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,484,00018 سیلگنا484,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ497,890497,890دنوپ نپاژ نینی   دصکی   310دصکی ,530310 ,530

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 22  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( 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 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 17  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 23  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریاشع نایئاتسور و  نازرواشک  یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  ود  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001093209000006 - 1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 2023/02/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132353 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 2023/02/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ نویلیم  دادعت 150  هب  هرامش 300027  زا  کمایپ  لاسرا  تفایرد و  سیورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش راهب  نابایخ  یادتبا  ریت  تفه  نادیم  سردآ  فلا و ب  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
کالپ 170 انیس ، تسپ  هرادا  بنج 

یروانف و لک  هرادا   1213 - 1212 - 1211 یلخاد 1210 -  02184680000 :: نفلت نفلت
یکراشف یاقآ  تاعالطا 

setadiran.ir :: 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

شزومآ و ترازو  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
شرورپ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003066000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132464 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 2023/01/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ داوم  عیزوت  شورف و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسر  زور  هب  یرادهگن  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  کالپ 37 -  - یلامش رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد  )و  اهدادرارق روما  یقوقح و  هورگ   ) یلخاد 225  87I96 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: 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

کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یشزومآ یشزومآ داوم   داوم عیزوت   عیزوت وو   شورف   شورف هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یناسر   یناسر زور   زور هبهب   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  لیوحت  لیمکت و  تفایرد ،   - 2023/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد   1401/11/02 خیرات

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

6132711 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 2023/01/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

Advanced Business Security هخسن  Bitdefender سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هبعج  هلاس 1100  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  زاین  دروم   Gravity Zone

.دشاب یم  لایر   120,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخ  ریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ ، وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

(( 4021  ) یلخاد  051-33563501-9  ) و ( 33563050-051) :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 2023/01/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا کناب  داجیا  تابلاطم و  ضراوع   ، لوصو یناگیاب و  یهدناماس  تاثدحتسم ، فانصا و  کالما  یزیمم  هشقن   ، یناسر زورب  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  GIS ییایفارغج

لایر   500/000/000/000 دروارب :
هام  36 ارجا :  تدم 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روباشین یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هبعج   هبعج   1 1001 100 هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

لوصو لوصو وو   یناگیاب   یناگیاب یهدناماس   یهدناماس تاثدحتسم ، ، تاثدحتسم وو   فانصا   فانصا کالما   کالما یزیمم   یزیمم هشقن   هشقن  ، ، یناسر یناسر زورب   زورب هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/10/25   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 2023/01/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133209 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار   - 2023/01/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  هب  تیاغل 1402/05/30  زا 1401/12/01  هام  تدم 6  هب  نارهت  رهش  رد  دوخ  تینما  تایلمع  زکرم  یزادنا  هار  یزاس و  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  رد  تاعامتجا  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
یزکرم هناخریبد  هناخترازو  یزکرم  نامتخاس  کلملا  لامک  ناتسراهب خ  نادیم  نارهت  لیوحت :

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یداصتقا هژیو  هقطنم  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراپ یژرنا 

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/49 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132732 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   - 2023/02/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین دحاو  یزاگ  یاهنیبروت  لرتنک  متسیس  یاه  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   10/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  رهشوب  لیوحت :  :: سردآ سردآ

077  / 3729  / 5250 یناگرزاب : دحاو  077 و   / 3729  / 5144  / 5146 :: نفلت نفلت
و 09124395251

www.mobinec.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف tender@mobinec.irسکف  - :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ تینما   تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 55

یزاگ یزاگ یاهنیبروت   یاهنیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  هچراپکی ) )

2023/01/10 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/021 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 2023/01/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 2023/02/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133372 :: هرازه هرازه داتسدکدک   هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب   - 2023/02/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
داتس هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  نامز  خروم 1401/11/18 -  تعاس 9 

هناماس رد  یلام  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  نامز  خروم 1401/11/25 -  تعاس 9 
خروم تعاس 9  داتس 

VARIABLE FREQUENCY DRIVE دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 169.011.566.400  غلبم 

لایر نیمضت 8.450.578.320  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا ،  هقبط  الاک  رابنا  نامتخاس  متشه   ، هاگشیالاپ یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع   ، ناتسرهش رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

9661-07731319665 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010972240000 28 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/FPLC SCHNEIDER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/562/205/600 دروارب :

لایر  678/110/380 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هاگشیالاپ  تیریدم  نامتخاس  مود -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع - -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731312248 2426 :: نفلت :: www.setadiran.ir- WWW.SPG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VARIABLE FREQUENCY DRIVEVARIABLE FREQUENCY DRIVE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

P/FPLC SCHNEIDERP/FPLC SCHNEIDER ناونع : : ناونع 88
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 101/10/20  تعاس 8  زا   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:30

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 2023/01/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133826 :: هرازه هرازه فلادکدک   تاکاپ  خروم 1401/11/10 تعاس 10  یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 11 و ب و ج 1401/11/11 

رهشناریا هاگورین  دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.500.000.000  غلبم  هناماس 2001001545000033 -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش هناخریبد  ورین  نامتخاس  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعا  ربمایپ  راولب  رهش   ، ابیز نادهاز ،  سردآ   :: سردآ سردآ
تکرش یاهدادرارق  تاکرادت و  روما  ییاشگزاب  لحم 

05433291130 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05433291130 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هاگورین هاگورین دیپسا   دیپسا روا   روا تظافح   تظافح وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ددع   ددع   22 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

2001095611000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131982 :: هرازه هرازه :: 2023/02/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هاگتسیا  قیرح  نلاعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ، بصن ، نیمأت ، عوضوم :   SH-261/1401 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیسح ماما  ریبکریما و  تمحر ، دابآ ، لداع  نانامرهق ،

زاریش  یورتم  طخ 2  )ع (
یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  زاریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

SH-261/1401 هرامش یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نیسح ماما  ریبکریما و  تمحر ، دابآ ، لداع  نانامرهق ، یاه  هاگتسیا  قیرح  نلاعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ، بصن ، نیمأت ، عوضوم : 

زاریش یورتم  طخ 2  )ع (

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   9,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش  ، 7193689711 یتسپ :  دک  ناقرز ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  اکتا  یاههاگشورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/10/20  زا   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6133111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  تایئزج  اب  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33826077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار تست ، ، تست بصن ، ، بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 1010

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 :
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001105000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 2023/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 2023/02/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133783 :: هرازه هرازه :: 2023/02/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف رد  جردنم  یلخاد  ناگدننک  نیمأت  زا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  الاک ، تیریدم  ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازگرب بای  هلعش  تست  هاگتسد  هارمه 4  هب  زمرق  نودام  تباث  بای  هلعش  هاگتسد  لماش 103  ملق  دیرخ 2  تهج  تفن )  AVL  ) یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب 

.دیامن 
ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بای  هلعش  تست  هاگتسد  هارمه 4  هب  زمرق  نودام  تباث  بای  هلعش  هاگتسد  لماش 103  ملق  دیرخ 2  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
138,735,057,500 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,936,752,875 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 24 یقرش ،)  دنپس  یقرش (  یرهش  دیهش  نابایخ  یهلا ،  تاجن  داتسا  نابایخ   ، 1598995913 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دامن لصاح  سامت  سامت 021-61630116  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  بعش  رطخ  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لماک و  تازیهجت  تاعطق و  شورف  هنیمز  رد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هریاد  تاکرادت  لک  هرادا  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب ، یارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت  لاسرا   :: سردآ سردآ

یناضمر یاقآ  یئ 84763030 و  یقن  یاقآ  یکیزیف  تظافح   :: نفلت نفلت
یدمحا یاقآ  تاکرادت 84762356   84763096

:: تیاسبو تیاسبو

41476201 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای هلعش   هلعش تست   تست هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   زمرق   زمرق نودام   نودام تباث   تباث بای   بای هلعش   هلعش هاگتسد   هاگتسد لماش  103103   لماش ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

رطخ رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق شورف   شورف هنیمز   هنیمز ردرد   دنمناوت   دنمناوت یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1313

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000177 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 2023/01/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 2023/02/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133796 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 2023/02/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بای  هلعش  تست  هاگتسد  هارمه 4  هب  زمرق  نودام  تباث  بای  هلعش  هاگتسد  لماش 103  ملق  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 138.735.057.500 

یر  تفن -  ترازو  یصاصتخا  گرمگ  راولب  دابآ   ، ریخ هار  هس  مق  میدق  هداج  رد  عقاو  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رابنا  راک  یارجا  ناکم  لحم و 
هام  دادرارق 30  تدم 

هام ارجا 6  تدم 

باسح هرامش  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  نیمضت 6.936.752.875  تسیمازلا -  یقوقح  صاخشا  تهج  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همان تنامض  ای  یزکرم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم 

متشه هقبط  کالپ 188  دنپس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  تاصقانم  نویسیمک  لحم  شیاشگ   :: سردآ سردآ

یراصنا یاقآ   02161630116  - 02141934 :: نفلت :: setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/10/20   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 2023/01/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132283 :: هرازه هرازه :: 2023/01/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 6900  ریمخ  ردنب  ریسم  یرون  ربیف  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هدرپس 492.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.000.000  هنیزه 

تارباخم یزکرم  نامتخاس  یبونج  تلاسر  رهشلگ  سابعردنب   :: سردآ سردآ

33308258 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای هلعش   هلعش تست   تست هاگتسد   هاگتسد   44 هارمه   هارمه هبهب   زمرق   زمرق نودام   نودام تباث   تباث بای   بای هلعش   هلعش هاگتسد   هاگتسد لماش  103103   لماش ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

ردنب ردنب ریسم   ریسم یرون   یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1515

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/10/20هرامش زا   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 2023/01/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132318 :: هرازه هرازه :: 2023/01/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSLAM 2 تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 550/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 200/000  دیرخ  غلبم 

هناخریبد دحاو  موس  هقبط  ناتسدرک  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  مج  ماج  نابایخ  جدننس  اهتکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

33612322-087 :: نفلت :: www.kordestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001011000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 2023/01/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132412 :: هرازه هرازه :: 2023/01/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا  تلود  هداد  زکارم  لاعف  شخب  رد 24  یرادهگن 7 تیریدم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا  تلود  هداد  زکارم  لاعف  شخب  رد 24  یرادهگن 7 تیریدم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
215,945,773,546 یلام :  دروآرب 

 20,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,318,915,470 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاعالطا یروانف  نامزاس  یدورو 21 - نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  نارهت -   ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DSLAM 2DSLAM 2 تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

کینورتکلا کینورتکلا تلود   تلود هداد   هداد زکارم   زکارم لاعف   لاعف شخب   شخب ردرد  2424   یرادهگن  77 یرادهگن وو   تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 126 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/arl9r5tzzj2cq?user=37505&ntc=6132318
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132318?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mtvkpqw23eq8a?user=37505&ntc=6132412
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132412?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001011000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 2023/01/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132416 :: هرازه هرازه :: 2023/01/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا  تلود  هداد  زکارم  تاسیسات  یرادهگن 24*7  تیریدم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا تلود  هداد  زکارم  تاسیسات  یرادهگن 24*7  تیریدم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 20,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,836,290,197 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروانف نامزاس  هرامش 21 - یدورو  نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ  نارهت -   ، 1631713931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا تاعالطا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21  - :: 1401-ک یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن هژورپ  ناتسا  حطس  رد   Fith یرونربیف تهج  رچنرت  یارجا  تاموزلم و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ هقطنم  تارباخم  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tei.ir-www.go.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تلود   تلود هداد   هداد زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات ردرد  2424   یرادهگن  77 یرادهگن وو   تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 1818

FithFith یرونربیف   یرونربیف تهج   تهج رچنرت   رچنرت یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 2023/01/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133746 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 2023/01/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیما ناتسرهش  یاه  نیبرود  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م 5 / / 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6133797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنوت تروص  هب   ) تثعب زکرم   MDF نلاس یتارباخم  یاه  متسیس  ییاوه و  لباک و  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ره رد  حیضوت  هنوگ  ره  اب  لیلد  رکذ  نودب  دوخ و  صیخشت  هب  انب  تسا  داهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  نارهت  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  هلحرم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: te.tcl.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشزومآ6132464 داوم  عیزوت  شورف و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یناسر  زور  هب  یرادهگن  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6132711 یتنآ  رازفا  مرن  هبعج  هلاس 1100  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهاه نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

MDFMDF  نلاس نلاس یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/39 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6132797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   40/000/000/000 دروارب : هقطنم 20  رد  ود  هیحان  تالحم  حطس  رد  غارچ  هیاپ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/831/171/710 دروارب : یحاون 2 و 3 و 5  یهارگرزب  یرهش و  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  - اهولبات تمرم  یرادهگن و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد 

هام  12-6 نامیپ :  تدم 

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: business tehran.ir-http://business tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زاریش یرادرهش 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2023/01/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14:15  نایاپ  ا   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132938 :: هرازه هرازه :: 2023/01/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  تسویپ  دروآرب  قبط  خیم ،  لگ  بصن  هیهت و  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهارگرزب یهارگرزب وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت -- اهولبات اهولبات تمرم   تمرم وو   یرادهگن   یرادهگن تالحم -  -  تالحم حطس   حطس ردرد   غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

خیم خیم لگلگ   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

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

مود پاچ  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  خروم 1401/10/13  تعاس 8  زا   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/10/22  تعاس 12  زا   - 2023/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 12

6133589 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 2023/01/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب 16/119/958/477 یدیحوت -  دیهش  نادیم  ینامیلس و  دیهش  نادیم  لصافدح  یتعیرش ،  راولب  هدرن  بصن  یزیمآ و  گنر  تخاس ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور ارجا 45  تدم  لایر  -

یروهمج راولب  یحلاص -  دیهش  نابایخ  ینیمخ -  یفطصم  نابایخ  ریبکریما -  نابایخ  یناوریشون -  نابایخ  باون -  نابایخ  یکیفارت  درس  گنر  اب  هار  یروحم  یشک  طخ 
 ... ینامیلس و جیسب و  نیدایم 

یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  هدرپس 806/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف 

:: سردآ سردآ

011- 35156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009030000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131959 :: هرازه هرازه :: 2023/01/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ADC Access Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 

ADC Access Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  رد  ررقم  دعوم  رد  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  هب  راک ، عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  لیوحت  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1402/02/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   هار   هار یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   راولب - - راولب هدرن   هدرن بصن   بصن وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تخاس ،  ،  تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

ADC Access ControlADC Access Control ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

lufc.ir :: عبنم :: 2023/01/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  عمتجم  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.lufc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02175976600 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003813000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 2023/01/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133625 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 2023/01/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش دوک   دوک عمتجم   عمتجم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2626

یدورو یدورو یدابم   یدابم یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 2023/01/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132780 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 2023/01/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یتظافح  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  ناتابکا -  نابایخ  جدننس -   :: سردآ سردآ

09190411058 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین6133826 دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتظافح یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیلو  تاصخشم  قبط   TRBONET WATCH رازفا مرن  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000314 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ناگدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  مرف  دیرخ  یانبمو  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامنزاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  هدش  رکذ  کرادم  ینف  تاصخشم 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشمو  طیارش  قبط.دشابیم  تبث  تهج  طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  **  FORtigate-600F لدم لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101004403001494 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5520 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ  .تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیلو   تسیلو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   TRBONET WATCHTRBONET WATCH رازفا رازفا مرن   مرن بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش قبط.دشابیم   قبط.دشابیم تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ****   FORtigate-600FFORtigate-600F لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط   corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000352 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  اهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهدادرارق 09176436981 روما  ییوگخساپ 09173717883  تهج  زاین  دروم  یاه  هرامش 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یتیامح  تامدخ   :: 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسدو قوقح  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001078000024 زاین :  هرامش 

یزرواشک یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیافرد  رظن  دروم  تاصخشمو  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
% دوش اضماو  رهمو  هلاطم  طیارش  امتح 

1517739111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  هچوک 4  یدناگ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88873804-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84831111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corporatecorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دزمتسدو دزمتسدو قوقح   قوقح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3232
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Passive تازیهجت بصن  یلحم LOM و  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یرادیرخ  البق  تازیهجت 

دشاب یم  یموب  ناراکنامیپ  اب  تیولوا 
1101030687000052 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  راکنامیپ  باختنا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513934871 یتسپ :  دک  یدهلا ،  تنب  ناتسرامیب  بنج  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5232131-0773  ، 32541628-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26587888-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PassivePass ive تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو     LOMLOM  یلحم یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تهج 5  OWASP درادناتسا قبط  یزاسنمیا  هرواشمو  یتینما  تالکشم  مالعا  ، ییاسانش یانعم  هب  یتینما  یبایزرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Secure Coding یشزومآ هاگراک  یرازگرب  امرفراک و 

1101001005000012 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیون شیپ  انمض  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  داهنشیپ  هب  هئارا  مدع  تروص  رد  تسا و  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  دادرارق  رد  جردنم  طیارش  ساسارب  تخادرپ و ...  نیفرط ، تادهعت  زا  معا  تامدخ  هئارا  هوحن  ددرگ و  یم  روضح  میدقت  تسویپ  هب  دادرارق 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس   55 تهج   تهج OWASPOWASP درادناتسا درادناتسا قبط   قبط یزاسنمیا   یزاسنمیا هرواشمو   هرواشمو یتینما   یتینما تالکشم   تالکشم مالعا   مالعا ،، ییاسانش ییاسانش یانعم   یانعم هبهب   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع
Secure CodingSecure Coding یشزومآ یشزومآ هاگراک   هاگراک یرازگرب   یرازگرب وو   امرفراک   امرفراک
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هواپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  نازابناج  راولب  یا و  هواپ  رداقلادبع  ازریم  ناتسوب  یحارط  تاعلاطم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005239000090 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
حرط 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  ییزج  تالماعم  باصن  دح  تیاعر  اب  یتسویپ و 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب دانسا   دانسا ریاس   ریاس وو   مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ساسا   ساسا ربرب   نازابناج   نازابناج راولب   راولب وو   یایا   هواپ   هواپ رداقلادبع   رداقلادبع ازریم   ازریم ناتسوب   ناتسوب یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواک هداد  رب  ینتبم  ییوشلوپ  اب  هزرابم  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000327 زاین :  هرامش 

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

هام 12 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

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

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یواک یواک هداد   هداد ربرب   ینتبم   ینتبم ییوشلوپ   ییوشلوپ اباب   هزرابم   هزرابم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636
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یکشزپ هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت یرایتسد  هتشر  یکینورتکلا 19  یاه  گوب  گال  هناماس  ینابیتشپ  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093500000015 زاین :  هرامش 

یکشزپ هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  تکرش  هدرپس  نیمضت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش همانساسا  -2

راشتنالا ریثک  همانزور  رد  تارغت  نیرخآ  -3
تکرش  تبث  -4

تیحالص یهاوگ  -5
یفنص یاروش  زا  تیلاعف  زوجم  -6

6517838737 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  مدرم  کراپ  یور  هبور  هدیمهف  دیهش  راولب  شهوژپ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380997-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصصخت یصصخت یرایتسد   یرایتسد هتشر   هتشر   1919 یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه گوب   گوب گالگال   هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 3737
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 20 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ناتسرهش  تیریدم  هارمه  هب  سراف  ناتسا  داهج  نامزاس  تاعالطا  تینما  یطابترا و  تخاس  ریز  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000875 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  اب  یزرواشک  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  تسایر  رفس  تابوصم  یرازفا  مرن  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000057 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ سامت 02122402300  نفلت  تسویپ  لیاف  طیارش  اب  یزرواشک  شزومآ  تاقیقحت و  نامزاس  تسایر  رفس  تابوصم  یرازفا  مرن  هناماس  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرعاش سدنهم 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامزاس نامزاس تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما وو   یطابترا   یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

رفس رفس تابوصم   تابوصم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاعالطا6132687 هحفص 28)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6133687 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 61)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانگیس لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000427 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SANGOMA یتراجت مان   Pri E1 CARD FSX-16PORT هب لاتیجید  لانگیس  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  یبونج  سراپ  کی ) زاف  یزکرم ( رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یراذگراب  الاک  زا  سکع  ای  تیش  اتید  ) .دندرگ یراذگراب  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسارب  یتسیاب 

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

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانگیس لانگیس لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4040
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیریب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002494 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   GM یتراجت مان  ینف 8487487  هرامش   GM ویتوموکل یلصا  ناقاتای  ژاتنومد  ژاتنوم و  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 

نیرفآراک
ددع 15 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HANS یتراجت مان  لدم 53622  گنیریب  ندز  اج  یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 

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

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   13JP-J لدم یتسد  گنیریب  راچآ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب هتشاد  ار  رازفا  مرن  قیرط  زا  یجنس  تلاصا  تیلباق  تسیابیم  مالقا  یمامت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیریب گنیریب ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-149-TE-01T-1620 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6132600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC AO834B نکیدوم تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلاهورگ ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000111 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLC AO834BPLC AO834B  نکیدوم نکیدوم تراک   تراک ناونع : : ناونع 4242

تاعالطا تاعالطا گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MCR-WAY ISOLATION AMPLIFIRE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N MCR-C-UI-DCI

1101092134001123 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHOENIX CONTACT یتراجت مان   MINI MCR-SL-I-I لدم گولانآ  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 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

37291034-051  ، 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

MCR-WAY ISOLATION AMPLIFIRE P/N MCR-C-UI -DCIMCR-WAY ISOLATION AMPLIFIRE P/N MCR-C-UI -DCI ناونع : : ناونع 4444
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارک شیپ  تروصب  لمح  تیفیک -  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  - PARTS FOR HAVAYAR AIR DRYER VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001426 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیارک هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح تیفیک -  -  تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا - - PARTS FOR HAVAYAR AIR DRYER VALVEPARTS FOR HAVAYAR AIR DRYER VALVE ناونع : : ناونع 4545
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  سنمیز  یتعنص  یرتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001247 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  ایاپ  ریوک  یژرنا  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   PLC لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک و  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

ایاپ ریوک  یژرنا  یسدنهم  و 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یرتویپماک   یرتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646
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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 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0140144 اضاقت هرامش  /LOGIC CONTROL SYSTEM SHINKAWA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000532 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  امد  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا 
ددع 46 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: 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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس امد   امد لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4747

روتکناک روتکناک یلزید - - یلزید یکیرتکلا   یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ هخاش -  -  هخاش هسهس   شکشک   یلوپ   یلوپ ریغتم -  -  ریغتم مایپ   مایپ   RGRG گنرود   گنرود گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
یکشزپ یکشزپ یآیآ   رآرآ   ماما   وو   نکسا   نکسا یتیت   یسیس   بجاح   بجاح هدام   هدام قیرزت   قیرزت روتکژنا   روتکژنا   XD2020XD2020 رسرس   هسهس   زوه   زوه پمپ   پمپ

4848

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

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

زا 126 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/glsev3wtkbjmf?user=37505&ntc=6133692
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133692?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینف داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985008392 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41058  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا   2G0202200 لدم  Ton 7 هداس هخاش  هس  شک  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ورین داز  نیموک  هدننک  هضرع  عجرم   CUMMINS یتراجت مان   KTA50G3 لدم  KVA 1400 ناوت یلزید  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 

ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 
ددع 600 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دامرف هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130209 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ازجم  تروصب  ار 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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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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 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140139 هرامش  /CONTROL AND AUTOMATION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000518 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدابآ لالقتسا  زوسن  کاخ  دیلوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2010  بلاق  یزاس  هدامآ  هاگتسد  دربراک   PC و PLC دحاو لرتنک  درب  الاک :  مان 

ددع 39 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: 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

31467280-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ینمیا نامتخاس  هب  رتیمسنارت  طسوت  یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخراشف  تاعالطا  لاقتنا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 32317340-056 هرامش 

1101092126000067 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلاق بلاق یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   PCPC  وو   PLCPLC  دحاو دحاو لرتنک   لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 4949

ینمیا ینمیا نامتخاس   نامتخاس هبهب   رتیمسنارت   رتیمسنارت طسوت   طسوت یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهپمپ   یاهپمپ هناخ   هناخ روتوم   روتوم ردرد   عقاو   عقاو تناردیاه   تناردیاه طخطخ   راشف   راشف تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا 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 :
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  زاگ  تکرش  هقطنم 2  زاگ  هرادا  نامتخاس  نایوگدنت و  دیهش  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000097 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مق ناتسا  زاگ  تکرش  هقطنم 2  زاگ  هرادا  نامتخاس  نایوگدنت و  دیهش  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121475-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مقمق ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش   22 هقطنم   هقطنم زاگ   زاگ هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس وو   نایوگدنت   نایوگدنت دیهش   دیهش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000341 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   FP9000E لدم کیتاموتا  قیرح  ءافطا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1402/01/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   SCHARCKSCHARCK  قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لگناد   لگناد وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NITROGEN CYLINDER VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005723 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   30180APB لدم  in 3/4 زیاس قیرح  افطا  ردنلیس  یتسد  لرتنک  ریش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

NITROGEN CYLINDER VALVE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0110316 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1273-PHD-15356-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 19-10-1401 26-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6132626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  قباطم  قیرح  ءافطا  متسیس  تاعطق  نیمات  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا ردنلیس   ردنلیس یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک ریش   ریش ناونع : : ناونع 5353

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454
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 - لباب ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب موسو  مود  هقبطرد  هدش  بصن  هاگتسد  لاقتنا   - یلخاددرادناتسا یاراد  - نوز سکتیز 8 دنرب  قیرح  مالعا  لنپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابهگن

1101090149000016 زاین :  هرامش 
لباب کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  سکتیز  یتراجت  مان   ZX 1800 N لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتو لیمکتو  تفایردار  لحمزادیدزاب  مرفزکرم  تاکرادتدحاو  هب  هعجارماب  تمیق  مالعازا  لبق  امتح  دشابیم - یمازلا  هطوبرم  هیاهزوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هدادرثا  بیترتامش  تمیق  مالعا  هب  تروصنیا  هریغرد  دیهد  هطوبرمدحاو 

4714619939 یتسپ :  دک  یدازآ ،  امنیس  بنج  سردم  نابایخ  لباب  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295036-011  ، 32366765-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312076-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب زاریشرهش  رد  لاعف  رتفد  یاراد  دیاب  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  یرازگراب  مرف  لیمکت و  تسویپ و  لیافرد  یتساوخردو  ینف  طیارش 

1101030342000065 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
متسیس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک درجورب و  یاه  ناتسرهش  زاگ  هرادا  نامتخاس  فراعتم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادناهار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091378000365 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  سرتسد  رد  سامت  هرامش  ربتعم و  تاصخشم  هدش و  رپ  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب  :1 هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لایر  طسوتم 10.000.000  دیرخ  فقس  :2 هجوت

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200683-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - رشالف رشالف ریژآ   ریژآ یبیکرت -  -  یبیکرت زاس   زاس راکشآ   راکشآ ردله   - - ردله هارمه   هارمه هبهب     222222 ماما   فافا   نزخم   نزخم یرطاب -  -  یرطاب ددع   ددع   22 هارمه   هارمه هبهب     pt2 -EN45pt2 -EN45 قیرح   قیرح یافطا   یافطا لناپ   لناپ ناونع : : ناونع
نامسینام نامسینام هلول   هلول قیرح -  -  قیرح دضدض   لباک   لباک

5656

تشدهوک تشدهوک وو   درجورب   درجورب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش زاگ   زاگ هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس فراعتم   فراعتم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادناهار   یزادناهار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5757
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نارهت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  یصصخت  تازیهجت  هارمه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093197000011 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یصصخت   یصصخت تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5858
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روپکین دیهش  هاگنامرد   :: 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   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشاب یگنهامه  تهج  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و   ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لصاح  سامت   09373334023
1101092481000018 زاین :  هرامش 

روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 850 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجارب   یارجارب تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط  ، ، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 5959
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  قبط   ALARM UNIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592001246 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ابص تعنص  رفظم  هدننک  هضرع  عجرم   MSCO یتراجت مان   MS-612PC-4 لدم دود  مالعا  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طسوت6133836 یناشن  شتآ  یاهپمپ  هناخ  روتوم  رد  عقاو  تناردیاه  طخ  راشف  تاعالطا  لاقتنا 
ینمیا نامتخاس  هب  رتیمسنارت 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ALARM UNITALARM UNIT ناونع : : ناونع 6060
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سرگاز نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یرازگراب  تسیل  قبط  میس  یب  مولورسو  نوفورکیم  یگنجرادراهم  میسو  یتارباخم  جوزود  میسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000131 زاین :  هرامش 
سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 0/9 رطق  PVC قیاع سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   mm 0/5 یداه رطق  اب  هتشر  ود  یتارباخم  میس  الاک :  مان 
نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 

رتم 6 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرددشابیم  یراک  زور  سانشراکداتو 60 رابنا  هب  لیوحت  زا  سپ  تخادرپدشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هبرابناات  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلتاب 09163428574 رتشیب  تاعالطا  هب  زاین 

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692106-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یرازگراب   یرازگراب تسیل   تسیل قبط   قبط میس   میس یبیب   مولورسو   مولورسو نوفورکیم   نوفورکیم یگنجرادراهم   یگنجرادراهم میسو   میسو یتارباخم   یتارباخم جوزود   جوزود میسدیرخ   میسدیرخ ناونع : : ناونع 6161
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تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  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 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094233000081 زاین :  هرامش 

تمشح رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  هدش  همیمض  لیاف  رد  هدش  یرازگراب  ینف  تاحیضوت  کالم  دشاب  هباشم  دراد  لامتحا  هدش  هیارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یماسا تبث  تهج  اتفا  زکرم  هب  میقم  یاهورین  یفرعم  دنشاب و  اتفا  یتایلمع  تامدخ  یهاوگ  یاراد  نینچمه  دنشاب و  ناتسا  یموب  تسیاب  یم 

4193955588 یتسپ :  دک  ینایب ،  یوک  یادتبا  - یلصم نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668718-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132138 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 2023/01/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تمرم یتسد ، یرافح  رجنارت  یرافح  یرادرهش  زوجم  ذخا  لماش  زاریش (  حطس   FTTH یاهحرط یارجا  زاریش  ناتسرهش  یرونربیف  هعسوت  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یئاوه یلاناک و  یکاخ و  یشک  لباک  ریسم 

هام  داد 6  رارق  نامز  دادرارق : تدم 
لایر دروارب 7.469.520.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم تارباخم  یزکرم  نامتخاس  رصعیلو  نابایخ  شبن  تشد  رصق  نابایخ  زاریش  سراف  لوا  فرط  یناشن  سراف 2 . هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ
سراف

:: نفلت :: WWW.FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6262

یرونربیف یرونربیف هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  قیرط  زا  ناتسرامیب  یکشزپنادناد  دحاو  لاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روک دم و 12  کت  یرونربیف  لباک  رتم و  ریسم 550  لوط 

تسا یمازلا  دیدزاب  مرف  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب 
1101093823000387 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون  ربیف  قیرط  زا  ناتسرامیب  یکشزپنادناد  دحاو  لاصتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روک دم و 12  کت  یرونربیف  لباک  رتم و  ریسم 550  لوط 

تسا یمازلا  دیدزاب  مرف  تفایرد  لحم و  زا  دیدزاب 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف قیرط   قیرط زازا   ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپنادند   یکشزپنادند دحاو   دحاو لاصتا   لاصتا ناونع : : ناونع 6464
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نارهت هاگشناد  یزکرم  هناخباتک   :: 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 15 -  ات   - 2023/01/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4 دادعت = هکبش راک  ور  زیرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت =cat6 نوتسیک

4 دادعت (= 1 یرتم )cat6 دروک چیپ 
5 دادعت =ssd siliconpower

5 دادعت =dvdrw internal
5 دادعت =power green 350w
1201095376000011 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  دانسا  زکرم  یزکرم و  هناخباتک  هدننک :  رازگرب 
4 دادعت = هکبش راک  ور  زیرپ  - 

4 دادعت =cat6 نوتسیک
4 دادعت (= 1 یرتم )cat6 دروک چیپ 

5 دادعت =ssd siliconpower
5 دادعت =dvdrw internal

5 دادعت =power green 350w
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415514176 یتسپ :  دک  دانسا ،  زکرم  یزکرم و  هناخباتک  نارهت -  هاگشناد  یزکرم  سیدرپ  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 61112802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66495388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ssd s iliconpower -  dvdrw internal -  power greenssd s iliconpower -  dvdrw internal -  power green ( - ( - 11 یرتم یرتم )) cat6cat6 دروک   دروک چیپ   چیپ  -  - cat6cat6 نوتسیک نوتسیک هکبش -  -  هکبش راک   راک ورور   زیرپ   زیرپ ناونع : : ناونع
350w350w

6565

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

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

زا 126 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ah2exq22lxkv?user=37505&ntc=6132161
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132161?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TNH1E1Services00451963 ربمان تراپاب   OSN500 هاگتسد تهج   E1 تراک ددع  هیهت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000561 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
TNH1E1Services00451963 ربمان تراپاب   OSN500 هاگتسد تهج   E1 تراک ددع  هیهت 3  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابی یمازلا م  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OSN500OSN500 هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   E1E1 تراک   تراک ددع   ددع هیهت  33   هیهت ناونع : : ناونع 6666
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132440  اب  قباطم   MOTOR HYD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008359 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HONDA MOTOR CO هدنزاس عجرم   HONDA یتراجت مان   EG 6500 CXS R لدم  kVA 5/5 ناوت ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 
کدی نمسیو  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   GAVERNOR یتراجت مان   E613/27/1500 لدم روتومورتکلا  رنرواگ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/223/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2023/01/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6132550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ ناتسرهش  عباوت  زا  نالیت  دابآربکا  یاتسور  نادرگرب  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتومورتکلا روتومورتکلا رنرواگ   رنرواگ چیئوس   چیئوس ینیزنب -  -  ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767

نادرگرب نادرگرب تهج   تهج ناونع : : ناونع 6868
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/221/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/101/24عبنم ات  خیرات 1401/10/20  زا   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 8+ هژورپ  رد   4G لاقتنا تهج  ییویدار  کنیل  یارجا  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/222/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6132567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپت هوارم  ناتسرهش  عباوت  زا  ماما  قآ  ناپق و  زکارم  یریاد  تهج  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

++88 زاف   زاف هژورپ   هژورپ ردرد     44GG لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

یریاد یریاد تهج   تهج لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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یزکرم ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003333000023 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان  لدم 5060  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819773896 یتسپ :  دک  کالماو ،  دانسا  تبث  لک  هرادا  ارسداد  بنج  نارهت   نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136292-86  ، 33136292-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33132100-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6132663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  یرتم  305 هرقرق تروصب  دیفس  گنر   hikvision کرام  cat 6 هکبش لباک  ناونع : 

14014201 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7171

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط یرتم   یرتم 305305 هرقرق هرقرق تروصب   تروصب دیفس   دیفس گنر   گنر   hikvis ionhikvis ion کرام   کرام   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  یرون  ربیف  یاه  لباک  یبارخ  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002264 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 40  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  اب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09125824810 لصاح  سامت  ایناهب  هب  مناخ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه لباک   لباک یبارخ   یبارخ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   KVM چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003221 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

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

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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 اباب   قباطم   قباطم   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003233 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش دیق  تسویپ  روتکاف  شیپ  رد  دنرب  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک 

تسا یمازلا  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ 
میرادن  تخادرپ  شیپ 

تسا یدقنریغ  تخادرپ 
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

.دامن مادقا  تسویپ  قبط  تسا ، هباشم  دک  ناریا 

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

2263044-0613  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 126 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uq6zzkeztekaq?user=37505&ntc=6132856
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132856?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک برغ -  هقطنم   - تفن تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  - یصاصتخا گم  تنرتنیا 20 هلاسکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003036 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج تمیق  جرد  ابروتکاف  شیپ  لاسرا  دش .  دهاوخ  یقلت  تسویپ  کرادم  رد  جردنم  بلاطم  مامت  لوبق  هعلاطم و  هلزنم  هب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09360907391  هب  ینورب  یاقآ  اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد  لاسکی -

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

31498400-083  ، 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

هاشنامرک هاشنامرک برغ -  -  برغ هقطنم   هقطنم  - - تفن تفن تارباخم   تارباخم وو   هلول   هلول طوطخ   طوطخ تکرش   تکرش -- یصاصتخا یصاصتخا گمگم   2020 تنرتنیا   تنرتنیا هلاسکی   هلاسکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000471 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   G.SHDSL Security Router هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SWITCH CISCO یتراجت مان   S-S-12-3850 لدم  ACTIVE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
بونج یایرآ  رهم  یزادرپ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWITCH CISCOSWITCH CISCO ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یشک  لباک  روظنم  هب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000306 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000211 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یشک   یشک لباک   لباک روظنم   روظنم هبهب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   ctcctc زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2626 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 126 ھحفص 58 
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساساربروشک  نها  هار  سیلپ  یارب  ییویدار  کنیل  یکدی  تازیهجت  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000214 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 3 دادعت : 

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

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط.دشابیم6132295 تبث  تهج  طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  **  FORtigate-600F لدم لاوریاف 
.تسویپ لیاف  تاصخشمو  طیارش 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6132724Passive تازیهجت بصن  یلحم LOM و  هکبش  هحفص 19)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسویپ6132904 دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
دوش هعلاطم  تاحیضوت  رداک.هباشم  دک  ناریا 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6132960MCR-WAY ISOLATION AMPLIFIRE P/N MCR-C-UI-DCI(28 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس6133344 تاعالطا  تینما  یطابترا و  تخاس  ریز  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6133687 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 61)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نها نها هار   هار سیلپ   سیلپ یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 8  هب  یربخ - ریغتم  مایپ  یاهولبات  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000025 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412005502  یعبرم  رتم  زیاس   VMS ریغتم مایپ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن دروم  دحاو  .بصن  لیوحت و  زا  سپ  هام  شش  لقادح  تخادرپ  .تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  دانسا  هیلک  یاضما  رهم و  ددع .)  8  ) .دشابیم ددع  الاک 

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربخ یربخ ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد دادعت 5   ) یناریا ترامسا  چنیا  رگشیامن 65  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هاگتسد دادعت 1   ) یناریا ترامسا  چنیا  رگشیامن 40  - 

1101003038000470 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیبار یروانف  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  نیبار  یروانف  نارکتبم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   R165 لدم  in 65 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 
نایناریا

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903946 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هاگتسد هاگتسد   11 دادعت   دادعت  ) ) یناریا یناریا ترامسا   ترامسا چنیا   چنیا   4040 رگشیامن   رگشیامن هاگتسد - ) - ) هاگتسد   55 دادعت   دادعت  ) ) یناریا یناریا ترامسا   ترامسا چنیا   چنیا   6565 رگشیامن   رگشیامن ناونع : : - - ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  حطس  رد  یهافر  یتامدخ و  یاهعمتجم  یامنهار  یاهولبات  بصن  تخاس و  هیهت ، یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000338 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  هاگولگ - اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000480 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   یهافر   یهافر وو   یتامدخ   یتامدخ یاهعمتجم   یاهعمتجم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8383

لوا لوا دیدجت   دیدجت هاگولگ - - هاگولگ وو   اکن   اکن رهشهب ، ، رهشهب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095507000029 زاین :  هرامش 

جرک شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3193663114 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 6  یرادرهش  - رصعیلو نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34526040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34516362-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000150 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمئاق یرادرهش   :: 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   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096442000020 زاین :  هرامش 

هیمئاق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رانچ هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اراد ار  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  هنیمز ی  رد  یراکنامیپ  تیحالص  هناورپ  یاراد  ، تمیق نیرت  لزان  هئارا ی  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب

7331935581 یتسپ :  دک  هیمئاق ،  یرادرهش  نیزنب  پمپ  یور  هبور  زاریش  تمس  هب  ینیمخ  ماما  راولب  هیمئاق  رانچ ،  هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42415003-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42415003-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربخ6132837 ریغتم  مایپ  یاهولبات  یزادنا  هار  هحفص 59)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   الاک   الاک نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دشاب یم  تسویپ  لدم  الاک و  حرش  دوش ،  لماک  تقد و  تسویپ  تساوخرد   : ** تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1101093823000394 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   A300 لدم  DC روتوم عون  راد  لرتنک  تومیر  نک  زاب  رد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یقرب  برد  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** دشاب یم  تسویپ  لدم  الاک و  حرش  دوش ،  لماک  تقد و  تسویپ  تساوخرد  **

هزور هیوست 45 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر نکنک   زاب   زاب ردرد   ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  ینف  تاصخشم  تاحیضوت و  حرش  هب 

1101003131000154 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  11 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02166712093  : سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب روتوم  یتناراگ  لاس  طرش و 5  دیق و  یب  ضیوعت  یتناراگ  هام  لقادح 24  یاراد  دیاب  تالوصحم  هیلک 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

دشاب یم  تام  اه  هشیش  گنر 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت حرش   حرش هبهب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وکسا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف روتکاف و  شیپ  مرف  لیمکت  مالعتسا -  هگرب  تاحیضوت  قبط  مزال  تازیهجت  یمامت  اب  کیتاموتا  برد  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  هبعش  رد  دیدزاب 

1101090245000002 زاین :  هرامش 
وکسا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  نشماس  یتراجت  مان  لدم 5000   130x800x4000 cm زیاس یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت و تیاعر  مدع  تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  مالعتسا  هگرب  تاحیضوت  تیاعر  .دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  تاروسک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  در  لاسرا  یاه  داهنشیپ  اه  مرف  لیمکت  دیدزاب و 

5351733351 یتسپ :  دک  رصق ،  لته  زا  رت  ناپ  یتشهب -  دیهش  نابایخ  وکسا  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223703-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222300-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت مالعتسا -  -  مالعتسا هگرب   هگرب تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت یمامت   یمامت اباب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هبعش   هبعش ردرد   دیدزاب   دیدزاب

9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  لوهنم  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000165 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داتس  هناماسرد  هدش  همیمض  تادنتسم  یمامت  ندرک  روهمم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هب  طورشم  خساپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03133998810 یلامتحا  : دیدزاب  یگنهامه و  تهج  نفلت 

.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % ارجا  لیدعت  ناکما  رابتعا ، فقس  هب  هجوت  اب 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  دروارب و  قبط  هاگتسد  دادعت 10  هب  ددرت  لورتنک  هناماس  بصن  لمح و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000305 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  دروارب و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لوهنم   لوهنم برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

هاگتسد هاگتسد   1010 دادعت   دادعت هبهب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  میرف (  هارمه  هب  یتسد  برد  مزیناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000385 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN580698 لدم راکدوخ  هرجنپ  برد و  دیلک  لماک  مزیناکم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  ون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

میرف میرف هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد برد   برد مزیناکم   مزیناکم ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 126 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qedlhskqrbbtd?user=37505&ntc=6133663
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6133663?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000169 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدنزاس  عجرم   FARABAK یتراجت مان   HXD-5178ML5S لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  لاتیجید 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 222 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطت مدعتروصردودشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابناات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  مادو  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001196000016 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنراگ یاراد  ودشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمب  لاسراو  هیهت  انمض  دامن  یراذگرابورپ  ار  یتسویپ  مالعتساتسیل  هک  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  ینابیتشپو 

5713619876 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  شناد )  ) رگ تشک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238207-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237288-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مادو   مادو تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاروا تارابتعا  لحم  زا  یتسویپ  تازیهجت  تسیل  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
101 ازخا یتالماعم  دک  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا 

1201009006000146 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

اب یمالسا  هنازخ  دانسا  قاروا  تارابتعا  لحم  یتسویپ ز  تازیهجت  تسیل  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یریوصت و  تراظن  تظافح و  متسیس  تازیهجت  دیرخ  - 
101 ازخا یتالماعم  دک 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

دروم  25 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادیرخ لحم  رد  مالقا  لیوحت  یاه  هنیزه  هیلک  یمازلا و  یتسویپ  تازیهجت  تسیل  قباطم  روتکاف  شیپ  هدننک و  نیمات  یاهزوجم  کرادم و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربنق رصان  یاقا   09143094423 تالاوس :  هب  ییوگخساپ  عجرم  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب 

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاروا قاروا تارابتعا   تارابتعا لحم   لحم زازا   یتسویپ   یتسویپ تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
10 110 1 ازخا ازخا یتالماعم   یتالماعم دکدک   اباب   یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا

9696

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

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

زا 126 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/429jb7ga7uljx?user=37505&ntc=6132160
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132160?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیهش هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  نکسم  کناب  یتشهب 

1101003609000131 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-RZ30 لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب نکسم  کناب  یتشهب  دیهش  هبعش  هکبش  تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هیهت : تامدخو الاک  تاصخشم.تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  حرش 

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002263 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   بصن   بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9797

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   امرفراک   امرفراک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... دروک چپ  - هکبش لباک  - نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000159 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  - ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  - دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم  - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاز 09191968511 سدنهم  اب  یگنهامه  تهج  - دشابیم یراک  زور  الاک 65  لیوحت  نامز  زا  تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  اب  هدکشناد  رابنا 

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501131-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002262 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... دروک دروک چپچپ   -- هکبش هکبش لباک   لباک -- نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9999

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   امرفراک   امرفراک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم یتراظن و  نیبرود  یاه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000263 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  هدننک  طبض  هاگتسدو  تلوب   IP هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000470 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  نمض  رد  دشابیم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000316 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ یالاک  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاودشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: 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

هدننک هدننک طبض   طبض هاگتسدو   هاگتسدو تلوب   تلوب   IPIP هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154601 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درون مرگشیپ  هروک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/24 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

نکسم 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   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رداک.هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم 

1101001017000702 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظن مالعا  ینف و  یسرب  تهج  عوضوم  اب  طبترم  یراک  قباوس  وتکرش  مزال  تادنتسم  کرادم و  یمسر و  روتکاف  شیپ  اب  اضما و  دیاب  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرذگ  تمیق  کیکفت  هب  دراوم  دادرارق  سیون  شیپ  رد  افطل   64572543  . نایربکا یاقا  علطم  سانشراک.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درون درون مرگشیپ   مرگشیپ هروک   هروک نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

هعلاطم هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت رداک.هباشم   رداک.هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش

105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  نآ  هتسباو  تازیهجت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یدادعت  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093197000009 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط نآنآ   هتسباو   هتسباو تازیهجت   تازیهجت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت هبهب   ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ، تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  حرش و  هب   NVR هاگتسد دادعت 5  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004076000034 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR16-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش هبهب     NVRNVR هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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درمال یلاع  شزومآ  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 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004177000012 زاین :  هرامش 
درمال یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

6 دادعت هب  DS-2CD2142FWD-IS لدم نژیو  کیاه  هتسبرادم  نیبرود  - 
4 دادعت هب   DS-2CD2T42WD-I8 لدم نژیو  کیاه  تلوب  هتسبرادم  نیبرود 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هب  ینمهب  یاقآ  تاعالطا  یروانف  سانشراک  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .ربتعم  همان  تنامض  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت   09171833214 هارمه

7434167441 یتسپ :  دک  درمال ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تراهم ، نابایخ  یوربور  یرهطم ، دیهش  راولب  ادهش ، نادیم  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726630-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726630-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زونز دس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000119 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دودح رد  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یتسارح  هیدیئات  یاراد  ذخا و  همیب  باسح  اصافم  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شومغودیآ دس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000120 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دودح رد  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یتسارح  هیدیئات  یاراد  ذخا و  همیب  باسح  اصافم  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زونز زونز دسدس   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 109109

شومغودیآ شومغودیآ دسدس   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  تامدخ  الاک و  روتکاف  شیپ  سامت  هرامش  تسویپ  - تسیل  قبط 

1101003068000262 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

کینوساناپ یتراجت  مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مادقا  تسویپ  تسیل  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک رسارس  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000239 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب نآ  ساسارب  خرن  مالعا  هغلاطم و  اقیقد  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  ساسارب  تسا ،  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

یرون دوواد  یاقآ   23902090 یلیمکت :  تاعالطا  بسک  تهج  سامت  هرامش 

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک رسارس   رسارس ردرد   هرهر ) )  ) ) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما دادما   دادما هتیمک   هتیمک هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004740000028 زاین :  هرامش 

نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD60230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1676913171 یتسپ :  دک  ییایرد ،  یورین  نابایخ  یادتبا  تلاسر ،  نادیم  نارهط ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77198237-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77198237-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماد ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاریمعت   تاریمعت وو   هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تهج   تهج هبهب   هدنشورف   هدنشورف هکبش -  -  هکبش یارجا   یارجا وو   هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یموب دیاب  امتح  هتسب  رادم  نیبرود  تاریمعت  هکبش و  یارجا  ینابیتشپ و  تهح  هب  هدنشورف  هکبش -  یارجا  هنایار و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تاره  رهش 

1101003948000467 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

کیرتکلا انیدآ  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   v 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش   A27 لدم یرادا  یگناخ و  دربراک  یهار  هس  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
یدابآرهم عراز  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   43x65 cm زیاس روتکژرپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ABL1RPM12083 لدم  V DC 12 ولبات یور  بصن  لباق  یروتالوگر  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Sili 5108T لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   B.T.S یتراجت مان  لدم 2000  رتویپماک  سوام  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32570511-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6133687 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 61)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6131959ADC Access Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

هباشم6132964 دک  ناریا  ، تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  حرش و  هب   NVR هاگتسد دادعت 5  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) روپمب هاگورین  تهج  تسویپ  تاصخشم  قبط  تنیوپ  لاک  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000191 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Call Point لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ6132624 سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 9)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6132745 مالعا  لنپ  هاگتسد  هحفص 37)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

درجورب6132900 یاه  ناتسرهش  زاگ  هرادا  نامتخاس  فراعتم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادناهار  بصن و 
تشدهوک و 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6133111 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 9)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ6133183 کرادم  قبط  یصصخت  تازیهجت  هارمه  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 115115

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

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

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ...وریغ  2 و  دادعت  120 لوط ضرع 1/60* رد   2CM تماخض  PVC تکوم و  - موینیمولآ یرداپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000751 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سراپ  هنایشآ  نمیا  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PVC نلیپورپ و یلپ  تکوم  سنج   mm 14 یموینیمولآ لیفورپ  اب  الاب  ددرت  یرداپ  الاک :  مان 

سراپ هنایشآ  نمیا  هدننک 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ...وریغ   PVC تکوم و سنج  اب  موینیمولآ  یرداپ   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام 2 تخادرپ یدقن  ریغ  دیرخ 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6131959ADC Access Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هریغ6132220 2 و  دادعت  120 لوط ضرع 1/60* رد   2CM تماخض  PVC تکوم و  - موینیمولآ هحفص 17)یرداپ  ددرت  ( ددرت

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

ییایمیش6132232 دوک  عمتجم  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسنیمات  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگتسد6133630 دادعت 10  هب  ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  لمح و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هریغ هریغ وو     22 دادعت دادعت   12 0120 لوط لوط ** 1/601/60 ضرع   ضرع ردرد     22 CMCM  تماخض تماخض   PVCPVC  وو تکوم   تکوم  - - موینیمولآ موینیمولآ یرداپ   یرداپ ناونع : : ناونع 1161 16
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یکناویا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093894000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 2023/01/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131961 :: هرازه هرازه :: 2023/01/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  تاجن و  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  کی  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکناویا  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح افطا  تاجن و  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  کی  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

11:00 تعاس : 1402/02/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارمع تکرش  ( - صاخ یماهس  ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش.دهشم  _ نارهت هداج  رتمولیک 55  ، 3591411545 یتسپ :  دک  یکناویا ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( . صاخ یماهس  ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100513 - whip chech safety cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000524 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رهبا  نیرآ  هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   mm^2 1/5 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  قیرح  دض  قرب  لباک  الاک :  مان 

سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا 
رتم 100 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

31467280-077  ، 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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   تاجن   تاجن یناشن   یناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1171 17

یسم یسم یداه   یداه سنج   سنج قیرح   قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 118118
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ناگنز عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/4679 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس دادعت 60  هب  قیرح  ءافطا  ردنلیس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاشرافس دیرخ و  دحاو  ناگنز  عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش  وفسنارت  ناریا  تکرش  بنج  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز ،  :: سردآ سردآ

02433791540 :: نفلت :: WWW.TTZCO.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2023/01/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2023/01/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو  2460  ) روشک حطس  رد  هپس  کناب  یاه  دحاو  قیرح  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تادنتسم  اب  قبطنم 

1101001036000726 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روکذم  عوضوم  اب  هطبار  رد  تیحالص  تیلاعف و  اه  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ولماش ) یاقآ   ) نفلت 1664 3591 021 هرامش  اب  دیناوت  یم  تاحیضوت  هنوگره  تهج 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا ردنلیس   ردنلیس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1191 19

قبطنم قبطنم دحاو   دحاو   24602460  ) ) روشک روشک حطس   حطس ردرد   هپس   هپس کناب   کناب یاه   یاه دحاو   دحاو قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم اباب  

12 0120
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14:00  ات  هبنش 1401/10/17  زور  تعاس 14:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 7  هب  خروم 1401/10/24  هبنش 

هعسوت رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  ات   - 2023/01/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133805 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   - 2023/01/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رشتنم هعسوت  رصع  همانزور  رد  یاهخیرات 1401/10/17 و 1401/10/18  رد  هک  کارا  یرادرهش  یمومع  هصقانم  یهگآ  مود  لوا و  یاه  تبون  رد  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رب غلاب  یدروآرب  اب  باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و   - 1 نیمضت ،  غلبم  هصقانم و  ناونع  تمسق  رد  یهگآ  نیا  لودج  رد  تسا  هدش 

عفر یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا  و 2 -  ( 20010051110000 86: داتس هناماس  رد  هصقانم  هرامش  لایر  نیمضت 1650،000،000  غلبم  لایر و   32.856.682،230
هناماس رد  هصقانم  هرامش  لایر  نیمضت 3/886/000/000  غلبم  لایر و -  رب 73،358.899.686  غلاب  یدروآرب  اب  ود  زاف  زیخ  هثداح  طاقن 

ددرگیم  حالصا  هلیسونیدب  هک  دشابیم  حیحص  ( 2001005111000085: داتس
باتفآ  یراجت  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و 

ود زاف  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا 

یهاوگ همانیهاوگ  یاراد  یاه  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  دروآرب  غلبم  نیمضت 5 % غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قیرط زا  لحارم  هیلک  .دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  دزمراک  هنیزه  هصقانم 1 و 2 -  تهج  هیاپ 5  لقادح  اب  هینبا  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

یداصتقا یلام و  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
کارا یرادرهش  یتشهب  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  رتشیب :  تاعالطا  بسک 

3-08633136091 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6131961 افطا  تاجن و  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  هحفص 9)کی  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6131982 نالعا  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  تست ، بصن ، هحفص 9)نیمأت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ6132070 تکرش  هقطنم 2  زاگ  هرادا  نامتخاس  نایوگدنت و  دیهش  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس 
مق ناتسا 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6132181 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 37)مرن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسم6132365 یداه  سنج  قیرح  دض  قرب  هحفص 9)لباک  قیرح  ( قیرح

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یراجت -  -  یراجت عمتجم   عمتجم هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح دضدض   قیاع   قیاع یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6132614 افطا  ردنلیس  یتسد  لرتنک  هحفص 37)ریش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ6132624 سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 9)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح6132626 ءافطا  متسیس  تاعطق  هحفص 37)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6132745 مالعا  لنپ  هاگتسد  هحفص 37)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ردله -6132862 هارمه  هب  ما 222  فا  نزخم  یرطاب -  ددع  هارمه 2  هب   pt2-EN45 قیرح یافطا  لناپ 
نامسینام هلول  قیرح -  دض  لباک  رشالف -  ریژآ  یبیکرت -  زاس  راکشآ 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

درجورب6132900 یاه  ناتسرهش  زاگ  هرادا  نامتخاس  فراعتم  قیرح  مالعا  متسیس  یزادناهار  بصن و 
تشدهوک و 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6133111 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 9)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6133128 ءافطا  ردنلیس  هحفص 9)نیمأت  قیرح  ( قیرح

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

یتسویپ6133183 کرادم  قبط  یصصخت  تازیهجت  هارمه  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6133200 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجارب  تراظن  یحارط و   ، هحفص 37)هرواشم قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هپس6133305 کناب  یاه  دحاو  قیرح  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و 
( تسویپ تادنتسم  اب  قبطنم  دحاو   2460  ) روشک حطس  رد 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

عفر6133805 یرهش و  رباعم  یسدنه  حالصا  یراجت -  عمتجم  هژورپ  قیرح  دض  قیاع  یارجا  هیهت و 
زیخ هثداح  طاقن 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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 126 ھحفص 91 

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


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 11 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد ،  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  -Fire Alarm Autronica تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف

1101093498005697 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 54 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد ،  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  -Fire Alarm Autronica :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312208-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعلاطم هعلاطم ارار   تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف تساوخرد ،  ،  تساوخرد قیقد   قیقد حرش   حرش زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- Fire Alarm AutronicaFire Alarm Autronica ناونع : : ناونع
دیئامرف دیئامرف

122122
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(( 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

جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا ددع و  نیفرم 10  نیئدک و  درادناتسا  ددع و  نیماتفماتم 8  ناشفاراهب  دنرب  یاهدرادناتسا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.جرک قرش  تشادهب  زکرم  تهج  ددع  نیماتفمآ 8 

1101091481000099 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یمیش بایدر  یدیلوت  یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RAD100 لدم ردخم  داوم  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یشهوژپ و هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 3 فرظ نیئدک  - نیفروم درادناتسا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ناشفا راهب  یدیلوت 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یدیلوت یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 3 فرظ نیئدک  درادناتسا  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ناشفا راهب 
هتسب 8 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  تخادرپ 2  وددرگ  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

قیقد6132321 حرش  زا  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  -Fire Alarm Autronica
دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  تساوخرد ، 

هحفص 91) روتکتد  ( روتکتد

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

یتسویپ6133183 کرادم  قبط  یصصخت  تازیهجت  هارمه  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 37)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6133206ALARM UNIT(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ردخم6133601 داوم  هحفص 91)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ردخم ردخم داوم   داوم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 123123
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6132106 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6132154 تسیل  قبط  مادو  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6132160 تسیل  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ 
101 ازخا یتالماعم  دک  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قاروا  تارابتعا  لحم  زا  یتسویپ 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش6132246 تحت  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  بصن و  ، هحفص 69)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6132293 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6132308 ... دروک چپ  - هکبش لباک  - هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6132331 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم6132393 یتراظن و  نیبرود  یاه  هناماس  یرادهگن  هحفص 69)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6132401 طبض  هاگتسدو  تلوب   IP هتسبرادم هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6132535 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درون6132710 مرگشیپ  هروک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح6132780 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ6132904 دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
دوش هعلاطم  تاحیضوت  رداک.هباشم  دک  ناریا 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6132949 کرادم  قبط  نآ  هتسباو  تازیهجت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  یدادعت  هحفص 69)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6133061 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زونز6133239 دس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شومغودیآ6133314 دس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6133359 رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رسارس6133386 رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
روشک

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6133687 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 61)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ماد6133705 دیپسا  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاریمعت6133723 هکبش و  یارجا  ینابیتشپ و  تهج  هب  هدنشورف  هکبش -  یارجا  هنایار و  تاعطق 
هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه6133746 نیبرود  یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  حرط  هحفص 12)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدم ربمان و  تراپ  اب  یلصا و   Retail کپ تروصب  طقف  اه  دراه  یمامت  - 

.تسا لوبق  لباق  هدش  دیق  ربمان 
1101092409000273 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   VNX5400 لدم هنایار  زاس  هریخذ  متسیس  دربراک  یرازفا  مرن  هتسب  دراه و 2  ددع  هظفحم و 97  ددع  اب 3  زاس  هریخذ  هاگتسد  هعومجم  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC
تس 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  هباشم و  هدش  هئارا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  تیولوا  دش 2- دهاوخ  لاطبا  تمیق  داهنشیپ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش ریغ  یلا 16  تعاس 8  زا  هبنش  زور  تیاغل   - 2023/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یمسر لیطعت  مایا 

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

6132894 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 10  سار   - 2023/01/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

021-23902777 :: نفلت :: www.saev.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراپ تراپ اباب   وو   یلصا   یلصا   RetailRetail کپکپ   تروصب   تروصب طقف   طقف اهاه   دراه   دراه یمامت   یمامت تسویپ - ) - ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسا .تسا لوبق   لوبق لباق   لباق هدش   هدش دیق   دیق ربمان   ربمان لدم   لدم وو   ربمان   ربمان

124124

زاس زاس هریخذ   هریخذ چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

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

هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: 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 15 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000079 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طقف6132074 اه  دراه  یمامت  تسویپ - ) ینف  تاصخشم  قباطم   ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
.تسا لوبق  لباق  هدش  دیق  ربمان  لدم  ربمان و  تراپ  اب  یلصا و   Retail کپ تروصب 

هحفص 95) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6132894 هریخذ  چیئوس  هحفص 95)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم6132964 دک  ناریا  ، تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  حرش و  هب   NVR هاگتسد دادعت 5  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6133085SAN زاس هریخذ  هحفص 95)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126
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هیرظنم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دشاب و  یم  لوبق  لباق  نارود  زادرپ  هشیدنا  ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  هیلک  تسا و  هباشم  دک  نیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  خساپ  هقرفتم  یاه  یتناراگ 

1101090229000026 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هیرظنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380-G7 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  جنپ  و   , APD نارود زادرپ  هشیدنا  ربتعم  یتناراگ  اب  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  مالقا  هیلک  تسا و  هباشم  دک  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  خساپ  هقرفتم  یاه  یتناراگ  هب  دشاب و  یم  لوبق  لباق 

8656114311 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  رهش  یرادرهش  راولب  هیرظنم  رهش  - اضرهش - ناهفصا اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53282028-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53283535-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000293 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یروشاع  روپ  یاقآ  نفلت 82283013  اب  یگنهامه  تهج  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا رکذ   رکذ نایاش   نایاش همیمض .  .  همیمض ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ناونع : : ناونع 128128
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دهشم داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دیدج تراچ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE 600GB 12G SAS 10K SFF (2.5-inch) SC Enterprise DSF HDD Part #: 872477-B21( رورس دراه   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090865000126 زاین :  هرامش 

دیدج تراچ  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات الاک  لاسرا  هنیزه  / تسین ریذپناکما  هام  زا 4 رتمک  یتخادرپ  / دشابیم زاین  یلک  حرش  رد  تاصخشمام  دراه  روظنم  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دیریگب سامت  یرادا  تاعاسرد  09159121214 نفلت اب  زاین  تروص  رد  / دشابیم الاک  هدننک  نمات  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا 

9155788869 یتسپ :  دک  حتفم 14 ،  یاهتنا  بالط -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2737011-0513  ، 32737011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32722322-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 k  SASk  SAS رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129
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نانادبا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا زاین  دروم  راک  مزال  هجدوب  نیمات  تروص  رد  یتسویپ و  کرادم  هیمض و  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم 

1101050104000004 زاین :  هرامش 
نانادبا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 15 دادعت : 

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

دشاب هتشاد  مزال  یاه  زوجم  دیاب  هدنرب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6971951153 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  نانادبآ   ناتسرهش  مالیا  نانادبآ ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33626871-084  ، 33626872-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624844-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ  ناریا -  یسرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/64 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 12   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 18  ات   - 2023/01/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133697 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 8   - 2023/01/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم روما  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/450/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش یباراف  نابایخ  درکرهش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 2081  4-33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6131999 هحفص 97)رورس  رورس  ( رورس

یمیم ماجنا   ماجنا زاین   زاین دروم   دروم راک   راک مزال   مزال هجدوب   هجدوب نیمات   نیمات تروص   تروص ردرد   وو   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم وو   هیمض   هیمض لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

130130

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6132072 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا  رکذ  نایاش  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  هحفص 97)قبط  رورس  ( رورس

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

613246810k SAS رورس کسید  هحفص 97)دراه  رورس  ( رورس

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

نیمات6132937 تروص  رد  یتسویپ و  کرادم  هیمض و  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
ددرگ یم  ماجنا  زاین  دروم  راک  مزال  هجدوب 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

نیکرتشم6133697 روما  رورس  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روزیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001492 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناگرهم  ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم   PTO2000A لدم یرزیل  روسنس  زا  هدافتسا  اب  نیالنا  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

ناگرهم ناحجر  هدنیآ  ورتپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 132132
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ روسرپمک  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002493 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم   FAW هرفن نو 11  زاگ  هچیرد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  یروتکژنا  نیباک  کت  ادزم 2000  تناو  زاگ  هچیرد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساربیلاک تلاصا و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روسرپمک   روسرپمک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 133133
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461344 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 2023/01/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 2023/01/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلک زاگ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2023/01/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6132720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا یلصا و  کپ  تروصب  تسویپ ( تاصخشم  قبط  سکلباد  هریگتسد  گنیزویف و  یالاب  روسنس  , روتسیمرت  , رلور تاه  ابیشوت /  یپک  هاگتسد  تاعطق  ناونع : 

(
14014252 مالعتسا :  هرامش 

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/01/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلک رلک زاگ   زاگ روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

ابیشوت ابیشوت یپک   یپک هاگتسد   هاگتسد تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 135135
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BA2M-DDT-P لدم سکینوتآ  یرون  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000233 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
09122130817 - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  58 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77330175-021  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: 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

نژیسکا6132047 هحفص 102)روزیلانآ  روسنس  ( روسنس

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

زاگ6132187 روسرپمک  هحفص 102)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

رلک6132633 زاگ  روسنس  هحفص 102)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

ابیشوت6132720 یپک  هاگتسد  تاعطق  هحفص 102)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

6133682BA2M-DDT-P لدم سکینوتآ  یرون  هحفص 102)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

BA2M-DDT-PBA2M-DDT-P لدم لدم سکینوتآ   سکینوتآ یرون   یرون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 136136
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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 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریگتسد یزغم و   ، لفق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  - دشاب یم  هباشم  دکناریا 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یراذگراب 
1101093228002250 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   BOUNTY یتراجت مان  لدم 9010   cm 6/5 زیاس یزلف  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

این یرظن  سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   KOOL یتراجت مان  لدم 1610  یبوچ  نامتخاس  برد  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 1,500 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 

ددع 1,500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سراپ تعنص  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   BOUNTY یتراجت مان   cm 6/5 زیاس  BK 9010 لدم ینهآ  یزلف  دیلک  ود  هارمهب  یدیلک  راکوت  لفق  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیمورا زراب  رتسگ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  یتراجت  مان   mm 72 زیاس لدم 501  یدیلک  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   WIN یتراجت مان   MIO-3 لدم یتشادهب  سیورس  رد  یزلف  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09163732542 نیا  سانشراک  هرامش 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریگتسد هریگتسد وو   یزغم   یزغم  ، ، لفق لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقسلیقثرج لنپ  یلصا  چیئوس   - Main Switch 400VAC 32A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000555 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تخاس ناریا  لیقترج  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   KSGS16A لدم یفقس  لیقثرج  قرب  ولبات  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

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

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

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

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج لنپ   لنپ یلصا   یلصا چیئوس   چیئوس  -  - Main Switch 400VAC 32AMain Switch 400VAC 32A ناونع : : ناونع 138138
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ًاقیقد   HUAWEI S5720-28X-SI-DC چیئوس ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105003044 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1402/01/27 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم  تفن   AVL رد جردنم  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدنهدداهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

02161630368 سامت : هرامش 

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

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم ًاقیقد   ًاقیقد   HUAWEI  S5720-28X-S I -DCHUAWEI  S5720-28X-S I -DC  چیئوس چیئوس ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 139139
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دشاب یم  تسویپ  لدم  الاک و  حرش  دوش ،  لماک  تقد و  تسویپ  تساوخرد   : ** تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1101093823000390 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هیمورا زراب  رتسگ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیورآ  یتراجت  مان   mm 85 زیاس لدم 601  یچیئوس  هریگتسد  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

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

** دشاب یم  تسویپ  لدم  الاک و  حرش  دوش ،  لماک  تقد و  تسویپ  تساوخرد   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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

هریگتسد6132269 یزغم و   ، لفق هحفص 105)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

روتومورتکلا6132410 رنرواگ  چیئوس  ینیزنب -  قرب  روتوم  هنایار -  هکبش  اتید  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6132800 لیاف  اب  قباطم   KVM هحفص 44)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یفقس6132891 لیقثرج  لنپ  یلصا  چیئوس   - Main Switch 400VAC 32A(105 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

زاس6132894 هریخذ  چیئوس  هحفص 95)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یچیئوس یچیئوس هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 140140
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6133414SWITCH CISCO(44 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6133416 ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ًاقیقد   HUAWEI S5720-28X-SI-DC چیئوس ددع  هحفص 105)5  چیئوس  ( چیئوس

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

یچیئوس6133647 هحفص 105)هریگتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2023/01/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیقد رازبا  مزاول  ملق  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005157 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دک دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نایرج روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تباث ژاتلو  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
دیلک فیک  ای  دیلک  هتسد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

دیلک فیک  ای  دیلک  هتسد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
تردق زویف  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

تردق زویف  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  لک  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیش  اتید  گولاتاک و  هارمه  هب  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

قیقد6132294 رازبا  مزاول  ملق  هحفص 110)دیرخ 16  چوس  ( چوس

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

تسویپ6133416 ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ًاقیقد   HUAWEI S5720-28X-SI-DC چیئوس ددع  هحفص 105)5  چیئوس  ( چیئوس

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

مالعتسادانسا6133522 ساسارب   ctc زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  26 هحفص 44)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

درمال یلاع  شزومآ  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 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس یلخاد  ینوریب و  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004177000011 زاین :  هرامش 
درمال یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

بصن هنیزه  ددع ،  تینوی 1  یشک ،  میس  ددع ، یفقس 12  دناب  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  تفرعم  یاقآ  لیابوم  هرامش  اب  لاوس  ماهبا و  هنوگره  تروص  رد  .ربتعم  همان  تنامض  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09179825133 .دیئامرف

7434167441 یتسپ :  دک  درمال ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تراهم ، نابایخ  یوربور  یرهطم ، دیهش  راولب  ادهش ، نادیم  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726630-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726630-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس6132498 یلخاد  ینوریب و  یتوص  هحفص 112)متسیس  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتخاس نامتخاس یلخاد   یلخاد وو   ینوریب   ینوریب یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 142142
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رهش میسن  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 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح الاک   ( - دشاب  HDMI تروپ یاراد  ) دشاب یناریا  چنیا  ات 32  زا 27  هاگتسدکی  چنیا و  هاگتسد 24   2  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا 

1101094524000022 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت دشاب -  یناریا  امتح  الاک   ( - دشاب  HDMI تروپ یاراد  ) دشاب یناریا  چنیا  ات 32  زا 27  هاگتسدکی  چنیا و  هاگتسد 24   2  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09133128649 نفلت  - ددرگ دیق  امتح  تکرش  نفلت  هرامش  رداص و  روتکاف  شیپ  هاگنامرد -  رابنا  رد 

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امتح امتح الاک   الاک  ( -  ( - دشاب دشاب   HDMIHDMI تروپ   تروپ یاراد   یاراد )) دشاب دشاب یناریا   یناریا چنیا   چنیا   3232 اتات   زازا  2727   هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   چنیا   چنیا هاگتسد  2424   هاگتسد   22  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یناریا   یناریا

143143
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 2023/01/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  قباطمروتینام  هاگتسد   150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000415 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  قباطمروتینام  هاگتسد   150 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  150 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و   ، دشاب تساوخرد  قبط  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  روتکاف  شیپ 

.دشابیم یراک  هامود  هدش  یرادیرخ  یالاک  باسح  هیوست 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت قباطمروتینام   قباطمروتینام هاگتسد   هاگتسد   150150 ناونع : : ناونع 144144
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لیبدرا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  تسویپ  قبط  رتویپماک  هاگتسد   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003708000041 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک  DELMONT IMAGING هدنزاس عجرم   DELMONT IMAGING یتراجت مان   X-22E white لدم  in 22 زیاس نانز  یحارج  هاگتسد  روتینام  الاک :  مان 

تسردنت انرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تسویپ  قبط  رتویپماک  هاگتسد   50 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613656144 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  یتعیرش  نادیم  هب  هدیسرن  ماما   - لیبدرا خ لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232292-045  ، 33249604-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232297-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم تسویپ   تسویپ قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   5050 ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 126 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jkdt6ggbf8y7x?user=37505&ntc=6132323
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6132323?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


راهباچ یلع ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ددع  مادکره 5  دادعت  هب  روتینام  لماک و  سیک  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093138000209 زاین :  هرامش 

راهباچ ع   یلع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا ریخم  مالعتسا  یلوبق  ای  در  رد  ناتسرامیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  هس  تخادرپ 

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
راهباچ  ع )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  یلیوحت 

یریگیپ 09152916952 لوسم 

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

35333012-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35333012-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   لماک   لماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 146146
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دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلاپ پورپ  طبار  یاراد ic،و  ،b9 تداعس روتینامرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000302 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازبا نامرد  دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   B9 لدم رتمیسکا  سلاپ  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رازبا نامرد  دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   B9 لدم رتمیسکا  سلاپ  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

کی  ) دشاب هاتوک  لوط   ، هناگادج تروص  هب  هدافتسا  لباق   ، سلاپ پورپ  طبار  یاراد ic،و  ،b9 تداعس روتینامرتمیسکا  سلاپ  پورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  irc دک یاراد   ، دشاب  imed تیاس رد  ، دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   ، ههام راهچ  تخادرپ  (، یرتم

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342000-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلاپ سلاپ پورپ   پورپ طبار   طبار وو   ،، icic یاراد   یاراد ،،b9b9  تداعس تداعس روتینامرتمیسکا   روتینامرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 147147
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ   - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  لماک  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000184 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ   - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  لماک  رتویپماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تخادرپ   تخادرپ  - - دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدعهب   هدعهب لمح   لمح هنیزه   هنیزه دشابیم - - دشابیم تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 148148
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ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدام ای  ساملا  یتناراگ   LG 24MP400 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060012000021 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK430H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ناریدام -  ای  ساملا  یتناراگ  یاراد  دشاب -  یم  یتسویپ  تسیل  کالم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراددوخ  هباشم  یاهالاک  هب  تمیق  نداد  زا  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یرادا -  لحارم  ماجناو  الاک  تستو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریدام ناریدام ایای   ساملا   ساملا یتناراگ   یتناراگ   LG 24MP400LG 24MP400 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 149149
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یعامتجا نیمات  کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تشر

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب هناماس  رد  اهالاک  ینف  تاصخشم  یواح  یروتکاف  شیپ  تمیق ، هدنهدداهنشیپ  امازلا  .تسا  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

1101092313000014 زاین :  هرامش 
تشر کی  هرامش  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  هاگنامرد  لحم  رد  الاک  لیوحت.دشاب  یتکرش  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  اهالاک.دوش  یم  ماجنا  لاس 1401  نایاپ  زا  لبق  ات  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف 

4193744769 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33325444-013  ، 33322143-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322143-013 :: 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

یاراد6131998 ) دشاب یناریا  چنیا  ات 32  زا 27  هاگتسدکی  چنیا و  هاگتسد 24   2  - هباشم دک  ناریا 
دشاب یناریا  امتح  الاک   ( - دشاب  HDMI تروپ

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6132003 ینف  تاصخشم  دادعت و  قباطمروتینام  هاگتسد  هحفص 112)150  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6132323 کرادم  تسویپ  قبط  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 112)50  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6132351 لماک و  سیک  دیرخ  هحفص 112)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

سلاپ6132515 پورپ  طبار  یاراد ic،و  ،b9 تداعس روتینامرتمیسکا  سلاپ  هحفص 112)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

تاعالطا6132687 هحفص 28)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتینام روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 150150
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6132750 - دشابیم هدنشورف  هدعهب  لمح  هنیزه  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  لماک  رتویپماک  متسیس 
یدقن تخادرپ 

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6133290 یرتویپماک  هحفص 28)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناریدام6133396 ای  ساملا  یتناراگ   LG 24MP400 هحفص 112)روتینام روتینام  ( روتینام

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

روتینام6133621 هنایار -  هحفص 112)سیک  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6133692 متسیس  امد  هحفص 28)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6133724 - هخاش هس  شک  یلوپ  ریغتم -  مایپ   RG گنرود گنیروتینام  رگشیامن   - HDMI 1.4V لباک
یس بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  یلزید - یکیرتکلا  روتارنژ 

یکشزپ یآ  رآ  ما  نکسا و  یت 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین6133826 دیپسا  روا  تظافح  گنیروتینام و  متسیس  ددع  بصن 2  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6132106 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6132293 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6132331 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6132401 طبض  هاگتسدو  تلوب   IP هتسبرادم هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6133061 هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زونز6133239 دس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شومغودیآ6133314 دس  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش6133687 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 61)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2023/01/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091465000076 زاین :  هرامش 

ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941953775 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  نابایخ  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238941-084  ، 33233500-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233891-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6132012 طیارشو  تسیلو  تاصخشم  قبط   TRBONET WATCH رازفا مرن  بصنو  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طقف6132074 اه  دراه  یمامت  تسویپ - ) ینف  تاصخشم  قباطم   ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ 
.تسا لوبق  لباق  هدش  دیق  ربمان  لدم  ربمان و  تراپ  اب  یلصا و   Retail کپ تروصب 

هحفص 95) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6132181 حرش  قباطم   SCHARCK قیرح ءافطا  لرتنک  متسیس  لگناد  رازفا و  هحفص 37)مرن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6132480corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6132535 تاصخشمو  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6132687 هحفص 28)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6132711 یتنآ  رازفا  مرن  هبعج  هلاس 1100  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 151151

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

.تسویپ6132904 دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
دوش هعلاطم  تاحیضوت  رداک.هباشم  دک  ناریا 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط6132929 یزاسنمیا  هرواشمو  یتینما  تالکشم  مالعا  ، ییاسانش یانعم  هب  یتینما  یبایزرا 
Secure Coding یشزومآ هاگراک  یرازگرب  امرفراک و  هناماس  تهج 5  OWASP درادناتسا

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6132955 لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  هحفص 122)ناریا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یواک6133242 هداد  رب  ینتبم  ییوشلوپ  اب  هزرابم  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رفس6133358 تابوصم  یرازفا  مرن  هناماس  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6133687 حطس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  لیمکت و  هژورپ  یارجا  الاک و  نیمات  هحفص 61)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6132160 تسیل  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  هب  طوبرم  مزاول  تازیهجت و  دیرخ 
101 ازخا یتالماعم  دک  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قاروا  تارابتعا  لحم  زا  یتسویپ 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ6132904 دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
دوش هعلاطم  تاحیضوت  رداک.هباشم  دک  ناریا 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاریمعت6133723 هکبش و  یارجا  ینابیتشپ و  تهج  هب  هدنشورف  هکبش -  یارجا  هنایار و  تاعطق 
هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2023/01/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6132490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا 64053311 تقو  یماطسب  سدنهم  بانج  همیمض  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030374000033 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا 64053311 تقو  یماطسب  سدنهم  بانج  همیمض  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417613151 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  دکشناد  - نارهت هاگشناد  یلامش  علض  - انیسروپ نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64053315-021  ، 64053460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66419535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپ6132490 هحفص 124)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 152152

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001005132000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 2023/01/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 2023/01/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6133076 :: هرازه هرازه :: 2023/01/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیگ  نادیم   - تشر یرادرهش  کیفارت  لرتنک  رتنس و  اتید  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیگ نادیم   - تشر یرادرهش  کیفارت  لرتنک  رتنس و  اتید  نامتخاس  ثادحا  - تازیهجت تاسیسات و  هینبا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   20,461,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشر یرادرهش  لیگ - نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ - ماما  راولب  تشر -  ، 4198917679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

یرادرهش6133076 کیفارت  لرتنک  رتنس و  اتید  نامتخاس  هحفص 125)ثادحا  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   رتنس   رتنس اتید   اتید نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 153153

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