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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 35

140 1140 1 یدید     2020 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5454))

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

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

زا 61 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( 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  • 45

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرادا6131856 لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

215/31737 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131308 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10  سار   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص  زاریش و  رهش  رد  بالضاف  یاه  هکبش  زا  یرتموئدیو  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/171/995/550 دروارب : 

هام   12 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   776/000/000 نیمضت : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 
بالضاف یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  هتشر  رتالاب  ای  هیاپ 4 

تکرش هناخریبد  زاریش -  بالضاف  بآ و  تکرش  یزکرم  هرادا  هچوک 17  زا  دعب  ینابر  هللا  تیآ  راولب  زاریش -   :: سردآ سردآ

0713-2281156-8 :: نفلت :: -http://www.nww.ir، www.abfa-shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/25هرامش  1401/10/20  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13/30  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/11/9

6131563 :: هرازه هرازه خروم 1401/11/09دکدک   هبنشکی   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف  لیلقت  یریگ و  هزادنا  یاه  هاگتسیا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  راک 6  ماجنا  تدم  - 

لایر  غلبم 5.270.000.00  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجنز  زاگ  تکرش  مانب  یزکرم  کناب  یهگا )  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  دقن (  هجو  زیراو 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون )  ود  ره  یهگا (  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

02433146225 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 8هرامش خروم 1401/10/20  تعاس 8   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131844 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 SWR لباک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانش  پمپورتکا  دیرخ 

ویارد ولبات  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشابیز یادتبا  یلامش - یدنبرمک  ناجنز  سردآ  هب  ناجنز  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف لیلقت   لیلقت وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

ویارد ویارد ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ روانش   روانش پمپورتکا   پمپورتکا دیرخ   دیرخ   SWRSWR لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  / یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش یلا  زا 1401/10/19   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 12عبنم یلا  زا 1401/10/26   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131856 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/27دکدک   تعاس 14  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 شیاشگ  - 

هرادا لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هئارا الاب - هب  هبتر 4  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاوش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ای  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  کینورتکلا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبایزرا رد  زایتما 60  زئاح  هک  یاهتکرش  دشاب.یم 5  یمازلا  اتفا  همان  یهاوگ  ندوب  اراد  یعامتجا -  هافر  راک و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 
لصا رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  لایر  غلبم 6.001.741.118  هب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس  هناماس 2001005867000025 -  دشابیم - یفیک 

یزکرم کناب  دزن  یهگآ 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ  هب  هناخریبد  هب  فلا )  ) تکاپ  ) یکیزیف لیوحت  لیوحت   :: سردآ سردآ
یزکرم  نامتخاس  رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  دیهش  نادیم  رهشمرخ -  لحم  خساپ  شسرپ و 

رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ  هب  تاسلج  رتفد  لحم  ییاشگزاب 
ردنب و لک  هرادا  یدولوم  دیهش  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ -  اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

رهشمرخ یدرونایرد 

تراظن 53507461 هاگتسد  یقوقح  روما   53507128 - 53507026 :: نفلت :: 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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/11/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131875 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 11  سار   - 1401/11/18 :: 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

سراف جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: سردآ سردآ

077-37295144 :: 37295250-077 و 09124395251 و5146 -  نفلت :: www.mobinec.ir -tender@mobinec.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

هرادا هرادا لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

هاگورین هاگورین دحاو   دحاو یزاگ   یزاگ یاهنیبروت   یاهنیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 55

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شاخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KCCOT 1-1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شاخ نامیس  تکرش  قیرح  ءافطا  نالعا و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1569646611  کالپ 69  هشیدنا 2  سدق  دیمح  دیهش  هچوک  یلامش  یدرورهس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
شاخ نامیس  تکرش  یروهمج  راولب  سیاسح  رتکد  نادیم  نادهاز 

05433294518  - 02142147777 :: نفلت :: www.khashcement.comنفلت 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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1-1401/009 :: یهگآ یهگآ هرامش   یعگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   6 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Thepersonalsingle-gasdetection device Drager دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 910.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

4329-7731314335 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

Thepersonals ingle-gasdetection device DragerThepersonals ingle-gasdetection device Drager  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( اسیریا  ) نویساموتا اه و  متسیس  یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4011447 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 8163814591 اسیریا -  تکرش  کالپ 5  یتیاده -  دیهش  هچوک  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

یلخاد 1376 - 313666-730 :: نفلت :: www.irisaco.comنفلت 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

( اسیریا  ) نویساموتا اه و  متسیس  یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4011448 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 5- یتیاده -  دیهش  هچوک  الاب  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ
دیرخ دحاو  یتسپدک 8163814591  اسیریا  تکرش 

یلخاد 4376  03136660730 :: نفلت :: www.irisaco.comنفلت 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

CiscoCisco  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

HPEHPE  تازیهجت تازیهجت 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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ناچوق دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  یراک  زور  ( 10  ) هد رثکادح  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءایشا تنرتنیا  یسدنهم  هاگشیامزآ  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اب طابترا  یروانف و  هعسوت  رتفد  ای  یقوقح  رتفد  یمالسا - دازآ  هاگشناد  عمتجم  دهشم -  ناچوق  هداج  رتمولیک 4  ناچوق - ناتسرهش  یوضر - ناسارخ   :: سردآ سردآ
تعنص

051-47011195  ، 051-47011181 :: نفلت :: quchan.iau.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

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EM/PM  ) یا هنایار  هکبش ی  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار  ینابیتشپ  یرادهگن  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکیتامروفنا یاه  تکرش  یا  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  هبتر 4  لقادح 4  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  تیحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88392678 :: نفلت :: Www.setadiran.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

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یسدنهم   یسدنهم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

(( EM/PMEM/PM  ) ) یایا هنایار   هنایار هکبش  یی   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار   یربهار ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 61 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  رایس  زاف 8  لوا  هارمه  دیدج  یاهتیاس  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: KZ.TCI.IR TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینوم6131436 نامتخاس  ثادحا  لماش  دوخ  یریوصت  تظافح  متسیس  یناسرزور  هب  هعسوت و 
IP هب گولانآ  متسیس  ءاقترا  و 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هرادا6131856 لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش خیرات 1401/10/20  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 11   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  نیدجاو  هب  لاسکی  تدم  هب  ار  یئزج  کت  درس  گنر  اب  نیوزق  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 113 یلا 83   33356481-028 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس   88 زاف   زاف لوا   لوا هارمه   هارمه دیدج   دیدج یاهتیاس   یاهتیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

یئزج یئزج کتکت   درس   درس گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 61 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yqeq6pjk4n4qs?user=37505&ntc=6131876
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001387000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131833 :: هرازه هرازه :: 1401/11/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قبط  لیبدرا  ناتسا  یاه  ناتسرهش  بعش  زا  هبعش  یدالوف 18  چناپ  لور  یاه  هرکرک  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دوش  یم  ماجنا  هدننک  نیمات  کی  طسوت  قوف  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  نیمضت :  تاحیضوت 
13:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یلم  کناب  یتسرپرس  نیعرس  هاگتسیا  لیبدرا   ، 5614713437 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 61 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  ردنب  رد  عقاو  یزار  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  زا  دعب  زور  ات 20  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار   IP هب گولانآ  متسیس  ءاقترا  گنیروتینوم و  نامتخاس  ثادحا  لماش  دوخ  یریوصت  تظافح  متسیس  یناسرزور  هب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 113 سناژا  یسدنهم  هرادا  یزار  یمیشورتپ  عمتجم  ینیمخ -  ماما  ردنب   :: سردآ سردآ

:: 06152262340 و 06152262439 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

06152262756 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خیرات 1401/10/15  زا  تیاس  زا   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات  14:30

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

6131915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ یتعنص  کرهش  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش ، یزادنا  هار  بصن و  یزاس ،  هدامآ  دیرخ ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ناوج راولب  درادناتسا ، نادیم  نانمس ، سردآ  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

02333370723 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

IPIP هبهب   گولانآ   گولانآ متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   گنیروتینوم   گنیروتینوم نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا لماش   لماش دوخ   دوخ یریوصت   یریوصت تظافح   تظافح متسیس   متسیس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1515

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   قرب   قرب هکبش ، ، هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یزاس ،  ،  یزاس هدامآ   هدامآ دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 61 ھحفص 13 
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رهش ینیمخ  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 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000277 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت تکرش   WEBGIS-ARCGEONET 3 هخسن  ( GIS  ) یناکم تاعالطا  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  قرب  یورین 

1101007011000546 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9719866945 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش.یرادا  تیاس.مظعا  ربمایپ  راولب.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400570-056  ، 32400450-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400456-056 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) تاعالطا تاعالطا یرروانف   یرروانف دحاو   دحاو رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 1717

 ( ( GISGIS  ) ) یناکم یناکم تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1818

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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زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  سنیسال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000977 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  سنسیال  تساوخرد ،  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6131740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  ساسا  رب  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  فیعض  راشف  گنیچاپسید  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000211 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  اتفا  تینما  یهاوگ  هئارا  هب  تبسن  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اتفا  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axxonnextaxxonnext رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج سنیسال   سنیسال ناونع : : ناونع 1919

تکرش تکرش فیعض   فیعض راشف   راشف گنیچاپسید   گنیچاپسید رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

6131741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لیمیا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000210 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  تکاپ  هکبش  عون   IceWarp رورس لیمیا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایناریا سسرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مپسا یتنآ  یادراد  سیوریو ،  یتنآ  یاراد  پراو ،  سیآ  هربراک  رورس 600  لیمیا  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لیمیا   لیمیا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم رازفا  مرن  سنسیال  اب  یزکرم ) هخسن  یکشزپ (  تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  مالعتسا  طیارش  موس  هلحرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاخلخ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یارب  تازیهجت 

1101030036000031 زاین :  هرامش 
لاخلخ ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  نایون  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  تمالس  کینورتکلا  هدنورپ  بطم و  کینیلک و  تیریدم  هناماس  زودنیو  تحت  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دزی هنایار  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  دزی  هنایار  شواک 

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

یناسر عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یکشزپ  تازیهجت  عبانم  تیریدم  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هکبش ایشرپ  یکشزپ  یسدنهم 

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

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  هریغ  لمح و  هیارک  باهذ و  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681966675 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار و  یوربور  جیسب  نادیم  لاخلخ  لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32427435-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32426107-045 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا کینورتکلا هدنورپ   هدنورپ وو   بطم   بطم وو   کینیلک   کینیلک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس زودنیو   زودنیو تحت   تحت سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2222

TURBINE FLOW MITER ASSYTURBINE FLOW MITER ASSY ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دنشاب  یم  یاضاقت 0132317  اب  قباطم   TURBINE FLOW MITER ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985008252 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

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

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 4 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 4W 2700 یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-HT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   STA GAUGE یتراجت مان   bar 4 راشف  SGB4 لدم تاعیام  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S08i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
داپ کینورتکلا 
ددع 10 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

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 :

زا 61 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwwsku8ef6snq?user=37505&ntc=6131447
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6131447?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

6131485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELECTRONC PIN BRAZING PORTABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001417 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 : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26_0020726 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم لرتنک  یارب  یلحم  لرتنک  لناپ  - LCS نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ELECTRONC PIN BRAZING PORTABLEELECTRONC PIN BRAZING PORTABLE ناونع : : ناونع 2424

روتوم روتوم لرتنک   لرتنک یارب   یارب یلحم   یلحم لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ - - LCSLCS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525
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یوضر ناسارخ  ناتسا  اضر  ماما  هاپس  یگدنزاس  جیسب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواز ناتسرهش  قامخچ  قاس  یاتسور  یناسربآ  عمتجم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یرازگراب  اددجم  لیمکت و  هیهت و  تسویپ  تسیل  قباطم  هعلاطم و  مالعتسا  هگرب 

1101093136000086 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ع   اضر   ماما  هاپس  یگدنزاس  جیسب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 
ریغتم 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک هاپس ،  ییادز  تیمورحم  یگدنزاس و  جیسب  نامزاس  جیسب -  یادهش  ناگداپ  جیسب -  هارگرزب  یادتبا  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189873113 یتسپ : 

35073864-051  ، 38932184-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38900128-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   JAQUET تکرش تخاس   OVER SPEED CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001242 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   A1810 گولانآ یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/31 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

اتسور اتسور یناسربآ   یناسربآ عمتجم   عمتجم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

JAQUETJAQUET تکرش   تکرش تخاس   تخاس   OVER SPEED CARDOVER SPEED CARD ناونع : : ناونع 2727
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لیبدرا ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ کیکفت  حرط  لاقتنا  طخ  رد  هتسباو  تاسیسات  هیلک  هارمه  هب  ریگ  هبرض  کنات  درکلمع  تست  یزادنا و  هار  بصن و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناغم همشا  جآ  برش 

1101003649000061 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/12/18 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت  مالعتسا  هرود  مامتا  ات  هدش  هتساوخ  کرادم  نیمضت و  کرادم  ددرگ و  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  یاه  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813191 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تثعب ، یرادا  کرزب  عمتجم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741190-045  ، 33741192-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741191-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ کیکفت   کیکفت حرط   حرط لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ردرد   هتسباو   هتسباو تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   ریگ   ریگ هبرض   هبرض کنات   کنات درکلمع   درکلمع تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع
برش برش

2828
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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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140131 هرامش  /sounders alarm تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000513 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 32 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  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

1467274-077  ، 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

sounders  alarmsounders  alarm ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -) رهشناریا هاگورین  تهج  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتالیسا  لدبم  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000181 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   ECS ANY هدنزاس عجرم   Alborz B9 لدم گنیروتینام  متسیس  دربراک   ECS-184-20-5PXDN-TR لدم  MHz 18/432 روتالیسا الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام 
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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتالیسا روتالیسا لدبم   لدبم ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مالقا و  قباطم  زاوها   SC1 رد یزادنا  هار  ییارجا و  تایلمع  مامضناب   RTU تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002261 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

یجرگ سدنهم  اب 88112935  یگنهامه 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SC1SC1 ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع مامضناب   مامضناب   RTURTU  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 61 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c3mhpzbbfusha?user=37505&ntc=6131910
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6131910?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  دیلقا  ناجرامیت  هناخرادهار  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000882 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: 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

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

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

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

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

6131648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   دیلقا   دیلقا ناجرامیت   ناجرامیت هناخرادهار   هناخرادهار یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3232

هلول هلول وگوگ -  -  دنلب   دنلب ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب میس   میس یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ریگدزد -  -  ریگدزد یرزیل -  -  یرزیل لماک   لماک روسنس   روسنس  ) ) تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس مالقا   مالقا ملق   ملق   99 ناونع : : ناونع
 ( ( ژراش ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب نادرگ -  -  نادرگ غارچ   غارچ یموطرخ -  -  یموطرخ

3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دأت ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم 

1101092586000395 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ تعنص  مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   MASA یتراجت مان   3STATION رت زاس  کولب   WL24/M12 4POLES یرزیل لماک  روسنس  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM910 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

الاک سراپ  تعنص  نیون  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 1×1/5 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 10 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   W 40 ناوت  SF-6 لدم هعطق  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
زربلا یژرنا  باتزاب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   BE12-7 لدم  Ah 7 رپمآ  V 12 ژاتلو  U.P.S دربراک دیسا  دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   FIVE یتراجت مان   SCU-40 لدم وردوخ  وگدنلب  تشپ  یزلف  باق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XVR13M04L لدم زمرق  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دشاب یضاقتم  دأت  ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  تقرس  مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6131659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تج رتاو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001443 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
HONEYWELL هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   NFX-OPT-IV+ B501AP-IV لدم دود  زاسراکشآ  الاک :  مان 

سانیپسا تعنص  قرب و  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

ینف تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج  تروصب 

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

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 61 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lcsg2edqmpmuq?user=37505&ntc=6131659
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6131659?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  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 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنامسپ و تازیهجت و  یاهرابنا  رد  ریذپ ) سردآ  ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مکی هاگشیالاپ  رد  عقاو  تاریمعت  هاگراک 
1101096334000400 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1100 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  زاین  دروم  هرواشم  تامدخ  هنیمز  رد  راک  ماجنا  نسح  کرادم  اب  هارمه  دروم ) ود  لقادح   ) روکذم ناونع  اب  طبترم  یلبق  قباوس  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314591-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

وو دنامسپ   دنامسپ وو   تازیهجت   تازیهجت یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   ریذپ ) ) ریذپ سردآ   سردآ )) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تهج   تهج یسدنهم   یسدنهم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاریمعت تاریمعت هاگراک   هاگراک

3535
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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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140124 هرامش  /fire & gas detection تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000512 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
FIRE AND GAS DETECTION یتراجت مان   FP-14 لدم  IP42 تظافح هجرد   A 3 نایرج تدش   V 230 ژاتلو یکیرتکلا  تازیهجت  راکدوخ  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   SYSTEM
ددع 40 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  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

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6131916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140132 هرامش  /ALARM SOUNDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000520 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CONVENTIONAL FIRE ALARM EQUIPMENTS یتراجت مان   sigma xp لدم قیرح  مالعا  گنز  الاک :  مان 

ددع 60 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تازیهجت   تازیهجت راکدوخ   راکدوخ قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3636

ALARM SOUNDERALARM SOUNDER ناونع : : ناونع 3737
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6131839sounders alarm(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge (Q2078A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001008000001 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge (Q2078A - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  25 دادعت : 

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

هقطنم قرب  تکرش   IT رتفد لیوحت  لحمدشابیم  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  یلم و  هسانش  ای  یلم  دک  یاراد  یمسر  روتکاف  هئارا  هب  مزلم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمرادیرخ ینف  داتو  لیوحتزا  سپ  یراک  هام  ود  رثکادح  تخادرپ ، نامز  تدم.تسا  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه.تسا  نارهت  یا 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge (Q2078AHPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge (Q2078A ناونع : : ناونع 3838
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریاالاک   - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه   - هباشم دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  ربارب  مزاولو  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003680000015 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

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

اب رتشیب  عالطا  تهجدشاب  یناریاالاک   - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه   - هباشم دک  ناریا   - یتسویپ تسیل  ربارب  مزاولو  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05433444001 هرامش

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: 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 یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات 1401/10/23 زا 1401/9/20  یکیتسال - تخت  رشاو  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ات 1401/10/22 زا 1401/9/30  یقرب - ریش  دیرخ  - 

ات 1401/10/26 زا 1401/10/3  روسناسا - ددع  سیورس 15  - 
( یریمعت  ) روتارپس تنگم  مارد  - 

هکبش تاقلعتم  فیدر   7 - 
یاهپمپ 5311 و507 و 12/10  لیس  عاونا  فیدر  تفه  دیرخ  - 

یلیتور  ششوپ  اب  نزن  گنز  یدالوف  دورتکلا  دیرخ 
...میسیب هدننک  رارکت  - 

:: 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

دشاب دشاب یناریاالاک   یناریاالاک  - - دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لقنو   لقنو لمح   لمح هنیزه   هنیزه  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب مزاولو   مزاولو هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

هکبش هکبش تاقلعتم   تاقلعتم فیدر   فیدر   77 یریمعت - ) - ) یریمعت  ) ) روتارپس روتارپس تنگم   تنگم مارد   مارد روسناسا -  -  - - روسناسا ددع   ددع   1515 سیورس   سیورس یقرب - - یقرب ریش   ریش یکیتسال - - یکیتسال تخت   تخت رشاو   رشاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
...میسیب ...میسیب هدننک   هدننک رارکت   رارکت یدالوف -  -  - - یدالوف دورتکلا   دورتکلا دیرخ   دیرخ اهپمپ -  -  اهپمپ لیس   لیس عاونا   عاونا فیدر   فیدر تفه   تفه دیرخ   دیرخ - - 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسمک هژورپ  تهج   PASSIVE تازیهجتو  ACTIVE تازیهجت زاین  دروم  تساوخرد  هدوب  هباشم  دک  ناریا  دامرف  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02433011334 یتسویپ .  یاهتسیل  قباطم  ناتسرامیب  یکشزپ 

1101005443000236 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد تامازلاو و  طیارش  اب  تقباطم  .DSX-5000 رتماراپ اب  نیمات  تکرش  کولف  تست  دون  تازیهجتو  هکبش  یاهلباک   . دنشاب یناریا  انیجروا ل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یتساوخرد مالقا  دات  زا  لبق  اهالاک  ندومن  تستو  زاب   . مالعتسا هدنرب  اب  دادرارق  داقعنا   . یتسویپ تسیل  قبط  مزال  یاهزوجم 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33011329-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کولف کولف تست   تست دون   دون تازیهجتو   تازیهجتو هکبش   هکبش یاهلباک   یاهلباک ناونع : : ناونع 4141
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یلامش ناسارخ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رظن  دروم  یاهحم  رد  لکد  ددجم  بصن  لاقتنا و  ندرک ،  زاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030678000020 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

سیورس 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف دات  تامدخ و  ماجنا  زا  سپ  باسح  هیوست 

9417813891 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  هداج  رتمولیک 5  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31162244-058  ، 31162110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31162110-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14011003 :: یهگآ یهگآ هرامش   17هرامش تعاس  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یتارباخم  زکرم  فیعض  راشف  یاه  قرب  ولبات  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 5.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  رشن  هنیزه 

:: سردآ سردآ

09125052634 :: نفلت :: TENDERS.NAK-MCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: NADIA.NOROUZI@NAK-MCI.IRسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکد لکد ددجم   ددجم بصن   بصن وو   لاقتنا   لاقتنا ندرک ،  ،  ندرک زاب   زاب ناونع : : ناونع 4242

فیعض فیعض راشف   راشف یاه   یاه قرب   قرب ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343
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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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0151824- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط  )MOXA INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005710 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   IKS-6726-F-HV-HV-T لدم لا  - سا - ید - یو تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

شیک نیرآ  سیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان  لدم 5110  یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لالا -- ساسا -- یدید -- یویو تروپ   تروپ   88 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4444
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون رسکلپ  یتلام  هرامش  کنیل 360  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000798 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   SDC1500X-RT لدم  kVA 1/5 ناوت اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-3044 لدم  PCM یرون ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارااب نامزمه  ینفداهنشیپ  ندومن  تسویپ   - هدوب یناریا  یالاکدیرخاب  تیولوا  - .دشابیم تسویپ  مالعتسا  لصادنشابیم  هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  هدوب  یمازلا  یلامداهنشیپ 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

6131445( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 13)هنیزه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6131447TURBINE FLOW MITER ASSY(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6131485ELECTRONC PIN BRAZING PORTABLE(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداتسیا هداتسیا کرکر   نیالنآ -  -  نیالنآ   UPSUPS یرون -  -  یرون رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام هرامش   هرامش   360360 کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 4545
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولبات تخاس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب رجنم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  یناریا  هدنزاس  مان  هب  هراشا  تسا  یمازلا  تسویپ  یلام  داهنشیپ  مرف  لیمکت  - ربروکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم ینفداهنشیپ  دیئات  مدع 

1101092179001553 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ کینورتکلا  امین  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  کینورتکلا  امین  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Rs-s31v لدم  420x160 cm زیاس یشزرو  دربروکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

قباطم تیلاعف  هنیمز  اب  ناگدننک  نیمات  صوصخ  رد  امازلا  نینچمه  هدنزاس و  یاه  تکرش  تاداهنشیپ  هب  طقف   : تامازلا - دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  کرادم  یسررب  تهج  یتساوخرد  دراوم  قاصلادشدهاوخ  هدادرثا  بیترت  اضاقت  دروم  یالاک  همانساسا  بسک و  زاوج  اب 

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4646

یشزرو یشزرو دربروکسا   دربروکسا ناونع : : ناونع 4747
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000298 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  تسویپ - تسیل  تاصخشم  قبط  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتشهب 09356037064 یگنهامه   - هزور باسح 25  هیفست  یمازلا -  دیدزاب  مرف  ندرک  رپ  دیدزاب و  یمازلا -  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هدنشورف -

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

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

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدکاپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   دنبهار   دنبهار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

تشدکاپ تشدکاپ رهش   رهش حطس   حطس یرهش   یرهش ناملبم   ناملبم وو   لوادج   لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدکاپ رهش  حطس  یرهش  ناملبم  لوادج و  گنر  دیرخ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095751000101 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   SITI-BANDT GROUP S.P.A A SOCIO UNICO هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   7x20 cm زیاس یهاگشیامزآ  یزلف  کدراک  الاک :  مان 

دبیم مارس  اسرد  یشاک  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یهس یرفعج  الم  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتفج  نتراک 240  زیاس  یرف  شرب  دض  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 121 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهم یلیعامسا  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرآ  یتراجت  مان  گنیمرف  مویکو  هتسب   in 1 زیاس ینامتخاس  یشاقن  وملق  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت تعنص  تراجت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   Rozita1 لدم  cm 14 زیاس یتسد  نامتخاس  یشاقن  وم  ملق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دراهتشا ناریلد  هدننک  هضرع  عجرم  هکشب   Lit 220 یلومعم رنیت 10000  الاک :  مان 
هکشب 1,969 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  ایروپ   kg 1 یطوق گنر 11011100103232  دک  یکشم  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 600 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رحس گنر   cc 946 یزلف یطوق  گنر 4117  دک  رالیپرتاک  درز  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 600 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
گنر ایرد  یئایمیش  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم   kg 1 یطوق قارب  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 6,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سیتاسیا گنر  یداش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 1 یزلف یطوق  گنر 361  دک  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 4,500 دادعت : 

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

رد ددرگ  جرد  مالعتسا  گرب  رد  امتح  یداهنشیپ  تمیق  دینک  هعجارم  یتوسیپ  دانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  هئارا  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  اهب  مالعتسا  گرب  هناماس و  رد  یداهنشیپ  غلبم  تریاغم  تروص 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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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 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

! هباشم دک  ناریا  تسویپ –  تاصخشم  قباطم  تسالپومرت  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000162 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنردوخ یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 250 یزلف هکشب   T683 گنر دک  یهاگدورف  دناب  صوصخم  تسالپومرت  کیلیرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یراذگراب  تادنتسم  ندرک  روهمم  تسویپ و  قباطم  اهب  زیلانآ  لودج  یراذگراب  هب  طورشم  مالعتسا  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تمیق  ات 25 % لیدعت  ناکما  یغالبا  رابتعا  هب  هجوت  اب 

ای 03133998521  03133998520 یگنهامه  : نفلت 

 : 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

!! هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ  –   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تسالپومرت   تسالپومرت درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یاههاکتعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  یارجا  گنر و  دیرخ  مود  هلحرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000088 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هار  نمیا  یمیش  داصرم  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   kg 25 بلح  Rac2c1125 گنر دک  دیفس  یئزجود  کیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هار نمیا  یمیش  داصرم  یتعنص  یدیلوت و 
بلح 700 دادعت : 

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

رد یکیزیف  تروصب  داتس ، هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  هیهت و  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروصب  لایر  غلبم 190.000.000  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن میلست  یرادرهش  تسارح  دحاو  هب  ررقم  تلهم 

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  بدحم  هنیآ  غارچ و  ینمیا و  ولبات  عاونا  ددع  550 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000354 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006502   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج - دشابیمن کالم  دک  ناریا  - تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  بدحم  هنیآ  غارچ و  ینمیا و  ولبات  عاونا  ددع  550 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955 تسا -  رظن  دم  کی  هجرد 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یاههاکتعرس   یاههاکتعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ مود   مود هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع 5151

تاقلعتم تاقلعتم اباب   بدحم   بدحم هنیآ   هنیآ وو   غارچ   غارچ وو   ینمیا   ینمیا ولبات   ولبات عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سکمیات  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090218000065 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تشادهب  زکرمو  یتشادهب  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اتیب نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HSB ACCESS یتراجت مان   CR 880 لدم ناوخ  تراک  تشگنا و  رثا  نکسا  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  لیاف  افطل.دننک  تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوت  یم  ناگدننک  نیمات  مامت  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03536235585 دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  لاوئس  نتشاد  تروص 

8916188637 یتسپ :  دک  یتشادهب ،  تنواعم  (ع ) اضر ماما  یشزومآ  عمنجم  ، وجشناد راولب  ، نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238555-035  ، 36232360-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36289741-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سکمیات   سکمیات هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک 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 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامک ناتسرامیبرد  هدافتسا  دروم  دنب  مارآ  برد  ددع  دیرخ 3  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000173 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   D40 لدم فک  تیلپ  وزاب و  اب  هارمه  رد  یکیناکم  دنب  مارآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک   ، ندوب بوغرمان  تروصرد  هناماسرد  ییادتبا  دات  زا  دعب  زور  اتیاهن 1  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  یمازلا  یمسر  روتکاف  ناگیار  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  هدنشورف  دوخ  هنیزه 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: 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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج یگنهامه  نفلت  / بصن لحم  زا  یروضح  دیدزاب  یتسویپ و  تاصخشم  قبط  هاگتسد  یا 2  هزین  کیتاموتا  یتینما  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارهت یاقآ  09197553753 دیدزاب

1101001621000307 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ راش  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  راش  هدنزاس  عجرم  یرتم  زیاس   cm 40 ضرع یکیناکم  هفرط  کی  یا  هزین  دنب  هار  الاک :  مان 
رتم 2 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

یلامک یلامک ناتسرامیبرد   ناتسرامیبرد هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم دنب   دنب مارآ   مارآ برد   برد ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5454

یایا هزین   هزین کیتاموتا   کیتاموتا یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 5555

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

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

تسویپ6131402 تسیل  تاصخشم  اب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 37)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  مالقا   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  تیابارت و  شفنب 4  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لوبق 

1101096123000057 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

رازفا طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  مالقا   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  یتینما و  تازیهجت  تهج  تیابارت  شفنب 4  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  لوبق  دروم 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

دروم دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف مالقا   مالقا   DS-9632  NI - I8DS-9632  NI - I8 لدم   لدم ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   تیابارت   تیابارت   44 شفنب   شفنب دراه   دراه ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   لوبق   لوبق

5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق نیدلانیز  دیهش  تفن  رابنا  هقطنم و  داتس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  ریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000071 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو تسارح  نامزاس  دأت  دروم  ناراکنامیپ  طقف  هتفریذپ و  ماجنا  یروضح  تروصهب  تسویپهب )  ) ررقم ناکم  نامز و  رد  کرادم ، تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقدهب  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  همانتوعد  تسا  یرورض  اذل  .دنشابیم  یراپسنامیپ  دنیآرف  رد  تکرش  دانسا و  تفایرد  هب  زاجم  تفن ،

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: 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

مقمق نیدلانیز   نیدلانیز دیهش   دیهش تفن   تفن رابنا   رابنا وو   هقطنم   هقطنم داتس   داتس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 5757

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

زیرهم ارهزلا  همطاف  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 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا دک  ناریا  یتسویپ /  تسیل  قبط  زیرهم  ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یارجا  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم 

1101030736000041 زاین :  هرامش 
زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-FB215KW لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  رد  هلاس و  لقادح 3  سانجا  یمامت  یتناراگ  دشاب / یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ / دیق 

/ دوب دهاوخ  ههام  ههام و 4  هلحرم 2  ود  یط  تخادرپ 

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

تسویپ6131395 لیاف  قبط  سکمیات  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) 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

اب6131460 طقف  مالقا   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  تیابارت و  شفنب 4  دراه 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5858

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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6131839sounders alarm(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6131916ALARM SOUNDER(24 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرادا6131856 لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیجیپ متسیس  روتارپا  لوسنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000797 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TOA یتراجت مان   N-8600MS لدم ماکرتنیا  یلخاد  طابترا  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

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

هناماس رذ  اهالاک  ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ.دشابیم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاکدشابیم  تسویپ  مالعتسا  لصاو  هدوب  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیجیپ6131513 متسیس  روتارپا  هحفص 46)لوسنک  گنیجیپ  ( گنیجیپ

گنیجیپ گنیجیپ متسیس   متسیس روتارپا   روتارپا لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 61 ھحفص 46 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6131395 لیاف  قبط  سکمیات  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلبق هدش  هتخاس  هنومن  زا  دیدزاب  تهج  یگنهامه  هرامش  ددع  2 یروضح دیدزاب  هنومن و  قبط  سکناک 2*2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینارهت یاقآ  09197553753

1101001621000306 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس دالوف  هزیناولاگ و  درون  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  رابنا  اب  ینز  رلک  کقاتا  لدم   2/5x2/5 m داعبا قیرح  دض  سکناک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکناک سکناک ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSD-0110137 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  رثکادح 3  لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  راشتنا 

ناهیک  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  دض  قیاع  عبرم  رتم  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

رتشیب 02183762604 و 5 تاعالطا   :: سردآ سردآ

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

هحفص 8)سکناک6131657 قیرح  ( قیرح

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

6131681( ریذپ سردآ  ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
تاریمعت هاگراک  دنامسپ و  تازیهجت و  یاهرابنا  رد 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6131745 دض  قیاع  عبرم  رتم  هحفص 8)دیرخ 200  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6131813 ءافطا  نالعا و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6131839sounders alarm(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6131916ALARM SOUNDER(24 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیهش6131465 تفن  رابنا  هقطنم و  داتس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  ریمعت  تشادهگن و 
مق نیدلانیز 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

قیرح قیرح دضدض   قیاع   قیاع عبرم   عبرم رتم   رتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

میس6131648 یناشن -  شتآ  روتکتد  ریگدزد -  یرزیل -  لماک  روسنس   ) تقرس مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9
 ( ژراش لباق  یرتاب  نادرگ -  غارچ  یموطرخ -  هلول  وگ -  دنلب  ناشفا -  قرب 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

میس6131648 یناشن -  شتآ  روتکتد  ریگدزد -  یرزیل -  لماک  روسنس   ) تقرس مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9
 ( ژراش لباق  یرتاب  نادرگ -  غارچ  یموطرخ -  هلول  وگ -  دنلب  ناشفا -  قرب 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب6131460 طقف  مالقا   DS-9632 NI-I8 لدم ریواصت  طبض  هاگتسد  تیابارت و  شفنب 4  دراه 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6131742 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یارجا  تهج  زاین  دروم  هحفص 43)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6131915 رادم  نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش ، یزادنا  هار  بصن و  یزاس ،  هدامآ  دیرخ ، هیهت ،
یتعنص کرهش 

هحفص 13) 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادنیاپ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ود یمومع  هصقانم  دانسا  ینف و  یفبیک و  یبایزرا  یهگا  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم 

1401/10/19 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2088 :: یهگآ یهگآ هرامش   هام 1401هرامش ید  یاه 20 و 21  خروم  یلا 16/30   8 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16/30   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاف 14 یبونج  سراپ  یزاگ  نادیم  هعسوت  حرط   UNIT147-12 ناتوب ناپورپ و  یزاس  هریخذ  تارداص و  دحاو  یاهروسرپمک  یکدی  تاعطق  دیرخ 

یسمش هام  ماجنا 6  تدم  - 

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

تالماعم نویسیمک  نامتراپد  کالپ 2  یلامش  یرکاب  هارگرزب  برغ  میکح  هارگرزب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

02148065132 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6131459UNIT147- ناتوب ناپورپ و  یزاس  هریخذ  تارداص و  دحاو  یاهروسرپمک  یکدی  تاعطق  دیرخ 
یزاگ نادیم  هعسوت  حرط   12

هحفص 50) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6131402 تسیل  تاصخشم  اب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 37)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا6131852 هزین  کیتاموتا  یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6131402 تسیل  تاصخشم  اب  دنبهار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 37)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یزاگ یزاگ نادیم   نادیم هعسوت   هعسوت حرط   حرط   UNIT147- 12UNIT147- 12 ناتوب   ناتوب وو   ناپورپ   ناپورپ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   تارداص   تارداص دحاو   دحاو یاهروسرپمک   یاهروسرپمک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   G10 رورس تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000795 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 1200   W 1200 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

یحتف هشیرو  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GB/500662-B21 لدم رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Enterprise لدم  GB 300 تیفرظ لانرتنیا  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا اب  نامزمه  گولاتاک  تیشاتید و  لماش  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دشاب یم  یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  هدوب و  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  - تسیمازلا روتکافشیپ 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   G10G10 رورس   رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قباطم  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094779000033 زاین :  هرامش 

ورین هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1486613113 یتسپ :  دک  نامداددیهش ،  راولب  یاهتنا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88079400-021  ، 88590530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88590160-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم یمالعا   یمالعا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  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 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهن زاین  دروم  رورس  تاعطق  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005373000060 زاین :  هرامش 

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 
: رورس ینف  تاصخشم  - 

:PART1
Processor: 2 * Intel Xeon-Platinum 8380 2.3GHz 40-core 270W PN:P36941-B21

Memory: 16 * HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit PN: P06033-B21
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داهن داهن زاین   زاین دروم   دروم رورس   رورس تاعطق   تاعطق ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هس  یس و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BTU18000 یشیامرس تیفرظ   ، دشاب یناریا  الاک  ، رورس قاتا  صتخم  یناریا  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رترونیا  - یفرصم متسیس  ، A  + یژرنا هدر  ،R410 دربم زاگ 

1101090832000038 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم دامتعا  هیوهت  ناهج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   btu\hr 18000 تیفرظ  JT.DS-18 لدم یشیامرس  یشیامرگ و  یلاناک  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
دامتعا هیوهت  ناهج  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  دوش -  نشور  کیتاموتا  تروصب  رلوک  ددجم  لصو  قرب و  عطق  تروص  رد  دشاب   Auto Power ON متسیس هب  زهجم  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تاعطق - ماکحتسا  تمواقم  - تیفیک اب  یناریاالاک  دشاب _ 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

69-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  هس  هبتر  لقادح  یاراد  ربتعم  هدننکنیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلکزاروظنم  نیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تالماعم نیمضت  همان  نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  روشک 

دیامن یم  توعد  لایر  درایلیم  هس  غلبم 3/000/000/000  هب  یتلود 

:: سردآ سردآ

:: 34496274 و 041-34448095 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041-34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هدر هدر ،،R410R410 دربم   دربم زاگ   زاگ   BTU18000BTU18000 یشیامرس   یشیامرس تیفرظ   تیفرظ  ، ، دشاب دشاب یناریا   یناریا الاک   الاک ،، رورس رورس قاتا   قاتا صتخم   صتخم یناریا   یناریا یراوید   یراوید تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع
رترونیا رترونیا  - - یفرصم یفرصم متسیس   متسیس ، ، AA  + + یژرنا یژرنا

6666

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6131360 مالعتسا  قبط   G10 رورس تاعطق  هحفص 51)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسا6131371 هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قباطم  هحفص 51)رورس  رورس  ( رورس

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

داهن6131455 زاین  دروم  رورس  تاعطق  ینف  هحفص 51)تاصخشم  رورس  ( رورس

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

یشیامرس6131472 تیفرظ   ، دشاب یناریا  الاک  ، رورس قاتا  صتخم  یناریا  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک 
رترونیا  - یفرصم متسیس  ، A  + یژرنا هدر  ،R410 دربم زاگ   BTU18000

هحفص 51) رورس  ( رورس

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

میس6131648 یناشن -  شتآ  روتکتد  ریگدزد -  یرزیل -  لماک  روسنس   ) تقرس مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9
 ( ژراش لباق  یرتاب  نادرگ -  غارچ  یموطرخ -  هلول  وگ -  دنلب  ناشفا -  قرب 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6131736 تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  هحفص 51)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

رورس6131741 لیمیا  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6131447TURBINE FLOW MITER ASSY(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

میس6131648 یناشن -  شتآ  روتکتد  ریگدزد -  یرزیل -  لماک  روسنس   ) تقرس مالعا  متسیس  مالقا  ملق   9
 ( ژراش لباق  یرتاب  نادرگ -  غارچ  یموطرخ -  هلول  وگ -  دنلب  ناشفا -  قرب 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

6131447TURBINE FLOW MITER ASSY(17 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لا6131829 - سا - ید - یو تروپ  هکبش 8  اتید  هحفص 30)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک لباک نفورکیم   - - نفورکیم وکا   - - وکا دناب   دناب لاتیجید   - - لاتیجید رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  تساوخرد  اب  قباطم  لباک و - ....  نفورکیم /  وکا /  دناب  لاتیجید /  رسکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000110 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   ZZCO یتراجت مان   CBL03-4 لدم ادص  لباک  الاک :  مان 
ددع 160 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   BESAT یتراجت مان   XLR لدم یتوص  تازیهجت   pin 3 روتکناک الاک :  مان 

ددع 52 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   ZZCO یتراجت مان   CBL03 لدم ادص  لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رفهب یتراجت  مان  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm^2 2/5 عطقم حطس   mm 10/1 رطق  m 100 لوط  PVC شکور سنج  یا  هتشر  ناشفا 3  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناغماد لباک  میس و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
فالک 100 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
رسای هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN ACCT ELECTRONIC CO. LTD هدنزاس عجرم   SHEYA یتراجت مان  لدم 668   w 1200 ویتکا وگ  دنلب  الاک :  مان 

هنزیو تسود  یجاح 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
هداز نیسح  داوج  هدننک  هضرع  عجرم   AKG یتراجت مان  لدم 981-000015  نفورکیم  اب  تس  ده  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   M 35 لدم لاتیجید  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
یئارسایک یضرف  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   MINI یتراجت مان   m 2 لوط لدم 8336  رون  صقر  هسیر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 1/5 عطقم حطس  یسم  سنج  هتشر  ناشفا 3  قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

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

.دشاب یم  تکرش  ینف  یسرزاب  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لاسرا  لیمکت و  یداهنشیپ ،  الاک  دنرب 
 . دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

لباک6131849 نفورکیم  - وکا  - دناب  لاتیجید  - هحفص 55)رسکیم  توص  ( توص

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

بآودنایم ینامرد  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6131419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یس  یپ  ینیم  هاگتسد 4 - هس  LG20MK400AB روتینام هاگتسد 3- کی  SRP350 رتنیرپ هاگتسدود 2- HPM12a رتنیرپ -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 3  هب   lefor تاصخشم

1201093294000042 زاین :  هرامش 
بآودنایم ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

cpuci3 10 th - ram8gbddr4 2666- M.2 128gb- port usb3*4 usb*2 rj45- hdmi - vga یس یپ  ینیم  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  9 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هیارک  اه  یس  یپ  ینیم  شورف  زا  سپ  ینابیتشپ  لاس  ربتعم و 5  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5971869413 یتسپ :  دک  بّآودنایم ،  یرکاب  دیهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  بالقنا  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45262303-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45262303-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یسیس   یپیپ   ینیم   ینیم - - 44 هاگتسد   هاگتسد هسهس   LG20MK400ABLG20MK400AB روتینام روتینام -- هاگتسد  33 هاگتسد کیکی   SRP350SRP350 رتنیرپ رتنیرپ -- 22 هاگتسدود   هاگتسدود HPM12aHPM12a رتنیرپ   رتنیرپ -- 11 ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد دادعت  33   دادعت هبهب     leforlefor  تاصخشم تاصخشم

6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتساوخرد  مالقا  یارب  هدهاشم و  تسویپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000276 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   G41T لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1333 لدم  GB 2 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   SSD SATA3 SU650 لدم  GB 120 تیفرظ هنایار  هعطق   SSD ویارد الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  و 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم سرا  دازا  هقطنم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  الاک  لیوحت  - دشاب یم  یمازلا  تکرش  رهم  روهمم  هارمه  هب  تمیق  زیلانآ  هئارا  هدهاشم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریازاضر دیرخ 09143925904  سانشراک  سامت  هرامش  - دنشاب هتشاد  ربتعم  هلاسکی  یتناراگ  لقادح  دیاب  اهالاک  - دشاب

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 7070

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  نویزیولت  سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000299 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   55XTU625 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  الاک  قیقد  تاصخشم 

.دامن تسویپ  روتکاف  شیپ  ًامتح  افطل 
.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 20 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: 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

هاگتسد 6131419-3 کی  SRP350 رتنیرپ هاگتسدود 2- HPM12a رتنیرپ -1
دادعت 3 هب   lefor تاصخشم اب  یس  یپ  ینیم  هاگتسد 4 - هس  LG20MK400AB روتینام

هاگتسد

هحفص 57) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6131762 وی  یپ  هحفص 57)یس  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6131853 قاتا  نویزیولت  هحفص 57)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

روتالیسا6131871 لدبم  ددع  هحفص 17)دیرخ 5  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا نویزیولت   نویزیولت وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 7171

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

گنیروتینوم6131436 نامتخاس  ثادحا  لماش  دوخ  یریوصت  تظافح  متسیس  یناسرزور  هب  هعسوت و 
IP هب گولانآ  متسیس  ءاقترا  و 

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیدیما ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6131588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP laserjet1102 رگپاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005909000007 زاین :  هرامش 

هیدیما شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HP laserjet1102 رگپاچ - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373163731 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  راولب  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52631817-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52631817-061 :: 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

6131445( تسویپ تاصخشم  قبط   ) تاعالطا یرروانف  دحاو  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 13)هنیزه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6131588HP laserjet1102 هحفص 60)رگپاچ رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6131609axxonnext رازفا مرن  رد  هدافتسا  تهج  هحفص 13)سنیسال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

HP laserjet1 102HP laserjet1 102 رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 7272

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6131740 فیعض  راشف  گنیچاپسید  رازفا  مرن  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6131741 لیمیا  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدنورپ6131770 بطم و  کینیلک و  تیریدم  هناماس  زودنیو  تحت  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب 
کینورتکلا

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6131587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON EB-E01 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091621000067 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 200 ناوت  OPAL PRO 942031412 لدم  smd روتکژورپ الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  هارراهچ  ماما -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321002-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329607-024 :: 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

6131587EPSON EB-E01 نوسپا روتکژورپ  هحفص 61)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

EPSON EB-E01EPSON EB-E01 نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 61 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z8kd6cq2ax4mf?user=37505&ntc=6131587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6131587?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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