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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

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

140 1140 1 ریت   ریت   44 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس , 060 , 000156 , 060 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,147هکس 030 , 000147, 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد ,600220 سیئوس600, سیئوس کنارف   331کنارف ,400331 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 85,300هکس , 00085,300 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد ,300246 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   91لایر ,85091 ,850

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,500هکس , 00054,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,30032 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,14,309یالط 00014,309, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ389,810389,810دنوپ نپاژ نینی   دصکی   235,960235,960دصکی

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
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8888))

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

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

زا 88 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 22  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " 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 :

زا 88 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

زا 88 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

زا 88 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003292000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  لیدعت  یاه  صخاش  ءاصحا  یلحاس و  ییایرد و  یاهراک  تمیق ) اب   ) یاهب تسرهف  یناسر  زور  هب  نیودت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نابایخ یاهتنا  کدوک ، ناهج  هارراهچ  زا  دعب  یناقح ، دیهش  هارگرزب  یادتبا  کنو ، نادیم  نارهت ،  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 1 یدیهش ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحاس یلحاس وو   ییایرد   ییایرد یاهراک   یاهراک 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 :

زا 88 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zq9l2rtx3x59f?user=37505&ntc=5391440
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https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10/10/1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1410/4/4   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392298 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  یلا  دوک  تکرش   a.b ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 56.701.625.322  دروآرب 

هام هژورپ 5  یارجا  تدم 

زاجم تیفرظ  اب  بسانتم  راک و  زاجم  تیفرظ  هبتر و  نتشاد  تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  لقادح 5  هیاپ  لایر -  هدرپس 2.836.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جرد هنیزه  راک -  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  یروهمج -  مرتحم  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  یوس  زا  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ساسارب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تشر یرادرهش  نامتخاس  لیگ  نادیم  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rasht.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

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10/10/1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1410/4/4   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392520 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  یلا  دوک  تکرش   a.b ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 56.701.625.322  دروآرب 

هام هژورپ 5  یارجا  تدم 

زاجم تیفرظ  اب  بسانتم  راک و  زاجم  تیفرظ  هبتر و  نتشاد  تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  لقادح 5  هیاپ  لایر -  هدرپس 2.836.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جرد هنیزه  راک -  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  یروهمج -  مرتحم  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  یوس  زا  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ساسارب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تشر یرادرهش  نامتخاس  لیگ  نادیم  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rasht.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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه هلوس   هلوس ییانشور   ییانشور وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

ریمخت ریمخت یاه   یاه هلوس   هلوس ییانشور   ییانشور وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 88 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/etb6p9whr8rbv?user=37505&ntc=5392298
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zzvzjw44wzqk3?user=37505&ntc=5392520
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5392520?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001326000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391372 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلباک هکبش  هعسوت  یکینورتکلا و  یتارباخم ،  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و   ، ریمعت یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات  ردانب  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب 

ینیمخ  ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم   - ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/07/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم   - ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   ، 6355153673 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  یزکرم -  نامتخاس  هر -)  ) ینیمخ ماما  ردنب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش زور  تدم 7  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 13   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تارباخم  تکرش  شورف  هدنیامن  بذج  ییاسانش و  ناوخارف 

لماش یتارباخم  نهپ  دناب  تالوصحم  شورف  ناگدنیامن  بذج  ییاسانش و  تهج  دراد  رظن  رد  ناگزمره  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش 
.دیامن مادقا  ناوخارف  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  یاهرایعم  اهصخاش و  طباوض ،  ساسارب   FTTH-VDSL-ADSL

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم  - یبونج تلاسر  نابایخ  - یبونجرهشلگ سابعردنب -   :: سردآ سردآ

33308259 :: 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

یلباک یلباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا یتارباخم ،  ،  یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس  ، ، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 44

FTTH-VDSL-ADSLFTTH-VDSL-ADSL لماش   لماش یتارباخم   یتارباخم نهپ   نهپ دناب   دناب تالوصحم   تالوصحم شورف   شورف ناگدنیامن   ناگدنیامن بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 88 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kd8nvfmrbyng4?user=37505&ntc=5391372
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5391372?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qte75lsbq62y5?user=37505&ntc=5391432
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 5451/ص14 یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391759 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یلباک  هکبش  هعسوت  یکینورتکلا و  یتارباخم ،  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و   ، ریمعت هدرشف  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات  ردانب 

ینیمخ  ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم   - ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/07/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم   - ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   ، 6355153673 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  یزکرم -  نامتخاس  هر -)  ) ینیمخ ماما  ردنب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2226900-0615228 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیامح  :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392142 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:30  سار   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کچرق رهش  یامنیس  تازیهجت  تاسیسات و  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  بویک  ییامنیس  رورس  - 

رزیل   HD قوف روتکژورپ  وئدیو  - 
یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 16 و ... 

لایر  20.000.000.000 رابتعا : غلبم 

هدهع رب  یسانشراک  یهگآ و  هنیزه  دانسا -  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1.000.000.000  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هدیازم  هدنرب 

یرادرهش تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

یلباک یلباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا یتارباخم ،  ،  یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس  ، ، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 66

رهش رهش یامنیس   یامنیس تازیهجت   تازیهجت وو   تاسیسات   تاسیسات لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 88 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 4/گ/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  ناتسلگ  هقطنم  برغ  یرونربیفو  لباک  هکبش  یاهحرط  یارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir golestan.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

یلحاس5391440 ییایرد و  هحفص 5)یاهراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094298000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391425 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رد  لیردراگ  ریمعتو  بصنو  حلاصم  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  هقطنم 9  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینارمع تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

9 هقطنم یرادرهش  - نارواخ کرهش   ، 5159117397 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم برغ   برغ یرونربیفو   یرونربیفو لباک   لباک هکبش   هکبش یاهحرط   یاهحرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

لیردراگ لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 88 ھحفص 9 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001205000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشبآ یناسربآ  هکبش  هب  لمح  هارمه  هب  یسرجوین  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابیتشپ تامدخ  تاکرادت و  روما  ناهفصا ، یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ، هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ، لپ  یوربور  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

راگنرود 36611128-031 یلخاد 2196   66153603-031 :: نفلت :: WWW.ESRW.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

یوضر سدق  نارمع  نکسم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنینیال بلاق  هاگتسد  کی  ژاتنوم  لمح و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.omqo.comنفلت 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

یناسربآ یناسربآ هکبش   هکبش هبهب   لمح   لمح هارمه   هارمه هبهب   یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

گنینیال گنینیال بلاق   بلاق هاگتسد   هاگتسد کیکی   ژاتنوم   ژاتنوم وو   لمح   لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیازم کشخ 3 - یاهبوچ  شورف  هدیازم  یضترم 2 - دیس  هدازماما  ( 26-25-24  - 22-15-10-7-4-3-2-1  ) هرامش یراجت  یاهدحاو  هراجا  هدیازم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما عمتجم  هرامش 301  یرادا  دحاو  هدیازم  - 4 کلملا 41 |  لامک  رد  عقاو  نیمز  هعطق  کی  یا  هراجا 

( دیدجت  ) یناقوف هقبط  ماما 8  شبن  یرادا  دحاو  هراجا  هدیازم  زور 7 - رازاب  رد  عقاو  یهاگراک  نلاس  هدیازم  یربرفاسم 6 - هنایاپ  هرامش 1  یراجت  دحاو  هدیازم  - 
دیدجت )  ) جیسب کراپ  پاش  یفاک  هراجا  هدیازم  - 8

( دیدجت  ) رهش حطس  ینارمع  یکیفارت ، روما  ماجنا   : هصقانم

هیاپ لک  غلبم  دصرد  لقادح 5 هدرپس :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رمشاک یرادرهش  یاهدادرارق  روما  هرادا   :: سردآ سردآ

4-55227701-55229899 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  حبص  تعاس 8  زا  شورف   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش زور  تعاس 8  ات   1401/4/4

یدازآ رصع   :: عبنم تعاس 12عبنم ات  هبنش  هس   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391887 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  تاصخشم  اب  هژورپ  دراد  رظن  رد  زیربت  هقطنم  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن تکرش  رکذلا  لیذ  تاصقانم  رد  دیآ  یم  لمع  هب  توعد  مزال  هیاپ  هبتر و  یاراد  راد و  تیحالص  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  زا  اذل 

لایر هیلوا 2،000،000،000  دروآرب  اب  هقطنم و  حطس  رد  لیردراگ  بصنو  حلاصم  هیهت  هژورپ 

لایر هدرپس 100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( قنرز هداج  لوا   ) رذآ ینادرم  راولب  اب  جنمساب  هداج  عطاقت   - صاوغ یادهش  راولب  زیربت -  رد  عقاو  زیربت  هقطنم 9  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ینارمع   ینارمع یکیفارت ، ، یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هسزور  تعاس 18  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم تعاسعبنم ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنش  زور   19

5392395 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  رصتخم : حرش   ) تامدخ یمومع  هصقانم  درادرظنرد  ناجریس  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001005674000036  هب  هدایپ  نیرباع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

41934-021 41325077-034 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000043 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رورس یروانف  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یا  هقلح  ییاوقم 1  هبعج  هلاس  ود   SSL WildCardDV یتینما همانیهاوگ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رتسگ ماقرا  سراپ  رورس  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رتسگ  ماقرا  سراپ 
هتسب 3 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم  بانج   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

SSL WildCardDVSSL WildCardDV  یتینما یتینما همانیهاوگ   همانیهاوگ ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا هاگشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هلاس  هس  سنسیال  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Proofpoint Emerging Threats Pro Ruleset - subscription license (3 years) - 1 license

(PP-B-ETPR-I-A-3)
1101000260000032 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 3 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوشیم هتسب  هلاسکی  دادرارق  .هدکشناد  یاه  نفلت  اهرازفا و  مرن  اهرازفا و  تخس  هب  طبرم  تامدخ  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000008 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یرورض  یداصتقا  هسانش  اب  دیرخ  نارهت  هاگشناد  رد  نوچ.دنیامن  لاسرا  ار  یداصتقا  هسانش  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  ناگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09381798453-88497182  - 61115749 .یطایخ نیسح  : نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  زادرپراک  سامت  هرامش 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ نومزآ  یرازگرب  تهج  رورس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000029 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هارو  بصناب  هتعاس  ینابیتشپ 24  -  cpu32cor -ram128 gb - hdd250 gb -  20 رورس دادعت  - cloud سیورس عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد هدکشناد یاه   یاه نفلت   نفلت وو   اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن وو   اهرازفا   اهرازفا تخس   تخس هبهب   طبرم   طبرم تامدخ   تامدخ یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1717

نیالنآ نیالنآ نومزآ   نومزآ یرازگرب   یرازگرب تهج   تهج رورس   رورس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  گال  یروآ  عمج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000100 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
کدصاق هدننک  هضرع  عجرم  هناماس  کدصاق  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  هظحل  رد  تروصب  نیکرتشم  گال  دیلوت  هناماس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هناماس
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  لازوپورپ  روتکاف و  شیپ  هئارا  (: 3
دیئامن گنهامه  جرف  یاقا  هرامش 02123902230  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گالگال یروآ   یروآ عمج   عمج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ نودب  شیوداپ  هربراک  سوریو 100  یتنآ  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003811000018 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591777859 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  راولب  یاهتنا  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229017-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ نودب   نودب شیوداپ   شیوداپ هربراک   هربراک   100100 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101001011000059 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراکو  راداپ 88115831  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاحیضوت و  قبط  راگرپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003199000022 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون هناماس  دیرب  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  دیرب  راگرپ  کینورتکلا  نامزاس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حطس هداد  هاگیاپ  یرادهگنراگرپ  یرادا  نویساموتا  یزادنا  هار  رارقتسا و  تاعالطا  لیدبتراگرپ  شراگن  یرادا  نویساموتا  هیاپ  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  هگرب  ( هام  9) متسیس یتناراگ  نابیتشپ و  رورس  یزادنا  هار  هام - )  6 یگتفه لرتنک  ) کی

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راگرپ راگرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالغتسم کالما و  هناماس  رد  هطوبرم  تاعالطا  یرازگراب  نکسم و  نیمز و  یلم  نامزاس  یکینورتکلا  ویشرآ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000055 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گرب 700000 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقبط هشوپ و  ضیوعت  تالغتسم  یضارا و  تیریدم  هچراپکی  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  یراذگراب و  دانسا ، نکسا   ، یسیون هصالخ   ، یرامشزاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  ساسا  رب  تاداهنشیپ  .دشاب  هداد  ماجنا  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  اب  راک  کی  لقادح  هدننک  نیمات  یناگیاب - یدنب 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالغتسم تالغتسم وو   کالما   کالما هناماس   هناماس ردرد   هطوبرم   هطوبرم تاعالطا   تاعالطا یرازگراب   یرازگراب وو   نکسم   نکسم وو   نیمز   نیمز یلم   یلم نامزاس   نامزاس یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2323
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زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000043 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف 

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32568616-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درالم ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ییویدارو  نتنا  لکد  سلریاو  یاه  هکبش  سیورسو  یربهار  ینابیتشپ  را  ذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093859000008 زاین :  هرامش 

درالم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپدرالم  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ییویدارو  نتنا  لکد  سلریاو  یاه  هکبش  سیورسو  یربهار  ینابیتشپ  را  ذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
108 یلخاد 65402021 سامت رامش  دشابیم 

3169158684 یتسپ :  دک  درالم ،  ینامردو  تشادهب  هکبش  مرکا  لوسرراولب  درالم  نارهت  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65411199-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65411810-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 2424

نامردو نامردو تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش ییویدارو   ییویدارو نتنا   نتنا لکد   لکد سلریاو   سلریاو یاه   یاه هکبش   هکبش سیورسو   سیورسو یربهار   یربهار ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یکینورتکلا  یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  ذوفن  تست  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000047 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یکینورتکلا  یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  ذوفن  تست  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئوس تن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000071 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN Net Suite یتراجت مان   Net Suite لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه هناماس   هناماس وو   اهاه   تیاس   تیاس بوبو   ذوفن   ذوفن تست   تست تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

تیئوس تیئوس تنتن   ناونع : : ناونع 2727
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5391513 قاتا  یطیحم و  طیارش  گنیروتینام  هحفص 22)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا هقطنم  قرب  یماهس  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 15 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا  ( " تسویپ طیارش  ) قباطم تلو  رژراش 48  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000120 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-U50A//C EU8 لدم لمح  لباق  یتوص  یاههاگتسد  دربراک   AC رژراش الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  رکذب  مزال  .دشابیم  یمازلا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  هارمهب  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هدوب و  یزکرم  رابنا 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو   4848 رژراش   رژراش هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 88 ھحفص 22 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  حرش  هب  هناخروتوم  یشیامرگ  متسیس  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000292 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

نابرذآ هدنزاس  عجرم   GSB36 لدم  W 300 روتوم ناوت   kcal 360000 یترارح تیفرظ  راد  نف  یزاگ  لعشم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
راخب نف  کاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  راخب  نف  کاپ  عیانص  تکرش  یتراجت  مان   Lit 2000 تیفرظ  PFBVTH لدم یدومع  راد  لیوک  مرگبآ  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

هژیوآ متسیس  کامور  هدننک  هضرع  عجرم  نایرآ  تعنص  هژیوآ  متسیس  کامور  هدنزاس  عجرم  ناکریه  یتراجت  مان   H1 لدم هناخروتوم  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 
نایرآ تعنص 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  . الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم یشیامرگ   یشیامرگ متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 88 ھحفص 23 
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ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانش اوه  بآ و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003632000021 زاین :  هرامش 

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

دروم 8 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

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

تسین لوبق  دروم  یجراخ  سانجا  دشاب  بوغرم  عون  زا  یناریا و  تسیاب  یم  سانجا  ذشاب  یم  یمازلا  مالعتسا  نیا  دانسا  هیلک  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولبو ،  ناتسیس  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هاگشناد 39  شبن  هاگشناد  نادهاز خ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816843141

33429412-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429430-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانش یسانش اوه   اوه وو   بآبآ   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 88 ھحفص 24 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمضدیئامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000106000016 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هعسوت  زادرپ  رازفا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AP164 لدم رورس  قاتا  یطیحم و  طیارش  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

هعسوت زادرپ  رازفا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبنشکی 1401/04/06 زور  رد  امتح  ناگدننک  تکرش.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمضدیئامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنناسر مهب  روضح  تاعالطا  یاشفا  مدع  همان  قفاوت  یاضما  لحم و  زا  دیدزاب  تهج  لک  هرادا  نیا  سنارفنک  نلاس  رد  یهد  تمیق  زا  لبق 

5713613835 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255905-044  ، 32244041-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252611-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000161 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا وو   یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3131

مویداتسا مویداتسا یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 88 ھحفص 25 
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نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000162 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مویداتسا مویداتسا یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشون لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  - چیئوسولف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101092113000260 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  شجنس  نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   Corona60 لدم تاعیام  نایرج  لرتنک  چیئوسولف  نیمز  لاصتا  متسیس  الاک :  مان 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوسولف چیئوسولف ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگ ونمیل  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003632000023 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

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

تسین لوبق  لباق  یجراخ  سنج  دشاب  بوغرم  عون  زا  یناریا و  تسیابیم  هاگتسد  دشاب  یم  یمازلا  مالعتسا  دانسا  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسچولبو ،  ناتسیس  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هاگشناد 39  شبن  هاگشناد  نادهاز خ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816843141

33429412-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429430-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  قیرح  نالعا  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105000849 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   THORN یتراجت مان   MXAPSU17 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  لنپ  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگ فارگ ونمیل   ونمیل هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

قیرح قیرح نالعا   نالعا لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 88 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zh6qst8kt76yv?user=37505&ntc=5392230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5392230?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pvcyxztn93xnc?user=37505&ntc=5392297
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5392297?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دک  ناریا   . یتسویپ ینف  تاصخشمو  تسیل  قبط  هدنتسرفو  هدنریگ  بایتشن  تازیهجتو  جنس  عافترا  هاگتسد  بآودنایم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم 

1101005390000257 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   IMC 350 II ینف هرامش  نزاخم  عافترا  شجنس  دربراک  کینوسارتلوا  جنس  عافترا  جنس و  قمع  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945318-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنتسرفو هدنتسرفو هدنریگ   هدنریگ بایتشن   بایتشن تازیهجتو   تازیهجتو جنس   جنس عافترا   عافترا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 937.950.000  دروآرب  غلبم  ناتسا  حطس  رد  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتموئدیو  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001099000394 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی تبث  تسا ، یمازلا  قوف  تیلاعف  اب  طبترم  تیحالص  یهاوگ  ینمیا و  یهاوگ  یراذگراب  نکسا و  نتشاد ، تمیق ،  داهنشیپ  تبث  ماگنهرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ندش  هدنرب  تروص  رد  امش  اب  سامت  تهج  هرامش 

3813153111 یتسپ :  دک  یفجن ،  دیهش  نادیم  ییوضر  یوک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2783100-0863  ، 32783100-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782660-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بالضاف بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگدروخ هبرض  نودب  ملاس و  یدنب  هتسب  یاراد 

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  اب  لاسرا  هنیزه 
ربتعم یتناراگ  یاراد 

1101095158000021 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   2M7014 لدم  m^3 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ارات یکینورتکلا  تازیهجت  یا و  هنایار  یاهمتسیس 

ردنلیس 3 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   5M9027 لدم  m^3 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ارات یکینورتکلا  تازیهجت  یا و  هنایار  یاهمتسیس 

ردنلیس 3 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگدروخ هبرض  نودب  ملاس و  یدنب  هتسب  یاراد 

.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  اب  لاسرا  هنیزه 
ربتعم یتناراگ  یاراد 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لسوریآ   لسوریآ ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش و  قبط   FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000148 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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

ناوال تفن  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000149 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاگ صیخشت  هلول  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 4040

DETECTORDETECTOR ناونع : : ناونع 4141
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابع ردنب  رد  هیهلا  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000295 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  حرط  ثاریا  یسدنهم  یناسنا  عبانم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FI400 لدم  FGS یجنس زاگ  قیرح و  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

حرط ثاریا  یسدنهم  یناسنا  عبانم  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا  تسیمازلا  . الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5392297 نالعا  هحفص 22)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* تسویپ تاصخشم  حرش  هب  بو  یدربراک  همانرب  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000088 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN WAF یتراجت مان   W2500 لدم بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سپس  دوش  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  اهتسویپ  هیلک  تمیق و  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  - ددرگ یراذگراب  هناماس 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یدربراک   یدربراک همانرب   همانرب لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب 

1101003131000044 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   440x290x44 mm زیاس  SAE-SF2432000SFP-QTGM لدم یرون  ربیف  یزکرم  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  اناداپسا  راتخاس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

WS-X6816-10GE لدم چیئوس  لوزام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرادا  دنیآرف  یط  الاک و  دات  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لیوحت  ات  هنیزه  هیلک 

09364255115  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 نادابآ -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  جیرتراک /  - IT تاموزلم دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101005387000017 زاین :  هرامش 
نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدازدمحا ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  هژیوآ  یتراجت  مان   A79 لدم یرزیل  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تادنتسم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یت یآ  سانشراک  ) یناعنک ریما  یاقآ  هرامش 09300044340  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیرتراک جیرتراک  -  - ITIT تاموزلم تاموزلم دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نامرک  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  نامتخاس  زا  یتمسق  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش 

1101000118000010 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 1830 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن اضما  رهم و  مالعا و  زیر  هب  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  تمیق  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب اراد  ار  راک  تهج  مزال  یاه  زوجم  هیلک  یتسیاب  ناگدننک  نیمات 

دنشاب یم  تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  تکرش 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و 

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31224217-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس زازا   یتمسق   یتمسق یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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ناوریش یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 09169918259 تسویپ  لیاف  ربارب  زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005421000024 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380p G8 E5-2690 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-253Be-4G لدم  TB 32 تیفرظ یزیمور  هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9461646557 یتسپ :  دک  ناوریش ،  یرادرهش  اضر  ماما  ناوریش خ  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36225630-058  ، 36232100-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225630-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 88 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z24ezneb5g6w2?user=37505&ntc=5391618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5391618?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - روواش تثعب  یوک  یرهش  هکبش  ثادحا  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094286000032 زاین :  هرامش 

ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا و دانسا  هیلک.دیئامرف  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - روواش تثعب  یوک  یرهش  هکبش  ثادحا  هعسوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تمیق  داهنشیپ  هگرب  تسویپ  هدش  ءاضما  رهم و  زاین  دروم  تادنتسم 

6471781187 یتسپ :  دک  ناولا ،   _ شوش قرب  هرادا   _ شناد دیهش  راولب  یادتبا   _ شوش شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42782097-061  ، 42827055-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42827108-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  هاگتسد   1 هناهام ) ) یصاصتخا لاوریاف..هاگتسد  4( هناهام  ) یصاصتخا رورس  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003065000024 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 10 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود تاکرادت  هناماس  رد  کرادم  یراذگ  راب..دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  دادرارق  سیون  شیپ  تیحالص و  زارحا  طیارش  تامدخ ، حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 60902432 و2388 هرامش..دوش  لیمکت  امتح  تسویپ  لیاف  رد  تمیق  لیلحت  مرف  (.. هجیتن مالعا  زا  سپ  موزل ، تروص  رد  کرادم  کیزیف  لاسرا  ) تسیمازلا

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902388-021  ، 60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4848

هاگتسد هاگتسد   11 هناهام ) ) هناهام )) یصاصتخا یصاصتخا لاوریاف..هاگتسد   لاوریاف..هاگتسد 44(( هناهام هناهام  ) ) یصاصتخا یصاصتخا رورس   رورس هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 82283013 اب  لاوس  هنوگره  هعجارم  تسویپ  هب  تنارتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000089 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/04/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000041 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هناماس  تسویپ  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 24572224 تاعالطا 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنارتنیا تنارتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sophos XGS 2300 لدم سوفوس   UTM هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000042 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 2100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

sophos XGS 2300  - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  بصن  نیح  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  -
.دشاب هلاسکی  ینابیتشپ  ربتعم و  تنامض  یاراد  -

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لاسرا  لمح و  هنیزه  -

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sophos XGS 2300sophos XGS 2300 لدم   لدم سوفوس   سوفوس   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس تاعامتجا  نلاس  ناولا و  رهش  یتسیزهب  تامدخ  عمتجم  زا  یشخب  یلخاد  یرازفا  تخس  هکبش  تخاسریز  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا زاین  دروم  شوش  یتسیزهب  هرادا 

1201005622000002 زاین :  هرامش 
شوش ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاین دروم  شوش  یتسیزهب  هرادا  داتس  تاعامتجا  نلاس  ناولا و  رهش  یتسیزهب  تامدخ  عمتجم  زا  یشخب  یلخاد  یرازفا  تخس  هکبش  تخاسریز  بصن  هیهت و  - 
تسا

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تفرشیپ دصرد   100 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب شوش  ناتسرهشرد  تیولوا  دیق  اب  ای  ناتسزوخ و  لامش  رد  تیلاعف  هبعش  ای  رتفد و  یاراد  دیاب  هدنرب  هاگشورف  ای  تکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  شوش ،  ناتسرهش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42825033-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42825033-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعامتجا تاعامتجا نلاس   نلاس وو   رهش   رهش یتسیزهب   یتسیزهب تامدخ   تامدخ عمتجم   عمتجم زازا   یشخب   یشخب یلخاد   یلخاد یرازفا   یرازفا تخس   تخس هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  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 15 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) طیارش قباطم  ناتسا  عیزوت  قوف  لاقتنا و  طوطخ  یرونربیف  یشکمیس  یرانکرب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000121 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

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

تروص رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ یرونربیف   یرونربیف یشکمیس   یشکمیس وو   یرانکرب   یرانکرب ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000038 زاین :  هرامش 
ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  اب  .کتسا  لباک  هارمه  هب   WS-C2960G- 48TC-L لدم وکسیس  چیئوس  هاگتسد  کی  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  اب  .کتسا  لباک  هارمه  هب   WS-C2960G- 48TC-L لدم وکسیس  چیئوس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویرم هرامش 9  یا  هفرح  ینف  شزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعلاطم  لماکار  هسلج  تروص  افطل  دشابیم  تسویپ  هسلج  تروص  قبط  دقن و  تروصب  اه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004149000006 زاین :  هرامش 

ناویرم هرامش 9  یا  هفرح  ینف و  شروما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC5053 لدم  m 3 لوط  IC TO IC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613864651 یتسپ :  دک  جدننس ،  ناویرم  هداج  5 رتمولیک  - ناویرم ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34547100-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34547100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

IC TO ICIC TO IC  یطابترا یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت زا  سپ  تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم  دانسا و  قباطم  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  ریوصت  رسکیم  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دندرگ یراذگراب  اضما و  رهم و 

1101090674000007 زاین :  هرامش 
راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  لیمکت  زا  سپ  تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم  دانسا و  قباطم  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  ریوصت  رسکیم  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ یراذگراب 

دک راولب ،  - راسمرگ نارهت  هداج  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  - راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدابآ  نارجل -  ناتسهد  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1476663376 یتسپ : 

3121-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34280038-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت رسکیم   رسکیم هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000018 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  15 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا فیدرره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  .دوش  یم  هداد  تدوع  تریاغم  تروص  رد  ودشاب  لصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  یتسیابالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن  لاسرا  لیمکتاراهب و  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجمدک 

عراز یاقآ  سامت 09133564873  هرامش 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رگپاچ  تاقلعتم و  رتویپماک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004317000032 زاین :  هرامش 

بونج نامرک    ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  رگپاچ  تاقلعتم و  رتویپماک و  دیرخ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861763461 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدازآ  نابایخ  تفریج   ، ] تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43261314-034  ، 43261321-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43261319-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هکبش  یاه  چیووس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ 

1101001132000087 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  یاقیرفآ  هدنزاس  روشک   MECER یتراجت مان   M130T لدم  PROFESSIONAL یرس یکشم  کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یاه   یاه چیووس   چیووس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  جرک )  هناخدور  هقطنم  مق (  نارهت 1 -  یرون  ربیف  ریسم  یزاس  نمیا  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000329 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اصافم دراد *  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا *  ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا *  دیدزاب  تسویپ *  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج  * تسیمازلا همیب  باسح 

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

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

هدکشناد5391479 یاه  نفلت  اهرازفا و  مرن  اهرازفا و  تخس  هب  طبرم  تامدخ  یرادهگن  هحفص 12)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاناک5391676 رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  / یرون ربیف  هعسوت  لوژام  / هتسب رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مویداتسا5391709 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 22)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مویداتسا5391908 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 22)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریاس5391972 مدوم و  هارمه  هب  اوهاد  نیبرود  اوها 2431tp-zs و  دزیا  روتوم  نیبرود  ددع  دیرخ 18 
یزادنا هار  بصن و  تاناکما  تازیهجت و 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5391974 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5392191 لیاف  تاصخشم  قبط   NVR هحفص 68)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 6161

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گال5392234 یروآ  عمج  رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5392471 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  هحفص 68)حالصا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا5392542 هحفص 68)تالوصحم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5392609 یرازگراب  نکسم و  نیمز و  یلم  نامزاس  یکینورتکلا  ویشرآ  یاه  هدنورپ  نکسا 
تالغتسم کالما و  هناماس  رد  هطوبرم 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 12)لاوریاف5392633 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5392718 ییویدارو  نتنا  لکد  سلریاو  یاه  هکبش  سیورسو  یربهار  ینابیتشپ  یراذگاو 
نامردو تشادهب 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5392806 یاه  هناماس  اه و  تیاس  بو  ذوفن  تست  تامدخ  هحفص 12)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هبعش5392862 تاناما  قودنص  زاین  دروم  هحفص 68)تاموزلم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیئوس5392902 هحفص 12)تن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  اهروانش  ساپ  نامتخاس  بردرس  موینلچ  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000037 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنرطاف نیون  هدنیآ  یرنه  یگنهرف  هسسوم  هدننک  هضرع  عجرم   4x11 m داعبا  cm 9 تماخض موینلچ  سنج  یتاغیلبت  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طباور یگنهامه 7161-7059-06153507025  تهج  سانشراک  سامت  هرامش  دشابیم  تسویپب  الاک  دیرخ  طیارش  زاین و  دروم  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامیلس مناخ  کل و  یاقآ  یمومع 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

قیرح5392297 نالعا  هحفص 22)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس بردرس   بردرس موینلچ   موینلچ ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  اهب  مالعتسا  قیرط  زا  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  رایدمحم  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090383000018 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رایدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 250 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

کاترف زورفا  هنیگنر  هدننک  هضرع  عجرم  زورفا  گنر  یتراجت  مان   kg 25 بلح درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 250 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.مرگولیک  250 دیفس :  یئرجود  گنر  - مرگولیک  250 دیفس :  یئزج  ود  دیرخ :  تساوخرد  رادقم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  الاک  دک 

ددرگ هئارا  رایدمحم  یرادرهش  (، هر ) ماما نادیم  ، رایدمحم ، هدقن ، یبرغناجیابرذآ : سردآ هب  یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  ساسا  رب  تمیق 

5766143111 یتسپ :  دک  رایدمحم ،  یرادرهش  ماما  نادیم  رایدمحم  رهش  هدقن  ناتسرهش  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35435110-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35435424-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر 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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ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب روتکاف  قبط  یراذگ  تمیق  دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ددرگ و  ظاحل  لک  تمیق  یداهنشیپ  تمیقرد  ینابایخ  غارچ  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدش  هتشاذگ  تسویپ 

1201090549000012 زاین :  هرامش 
ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  هدش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  قبط  یراذگ  تمیق  دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ددرگ و  ظاحل  لک  تمیق  یداهنشیپ  تمیقرد  ینابایخ  غارچ  رس  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  100 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا رب  تایلام  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  ددرگیمن  تخادرپ  صوصخ  نیا  رد  یا  هنیزه  هنوگ  چیه  ددرگ و  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس رابنا  رد  راب  لیوحت  ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا 

7816816517 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338102-034  ، 42338103-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338101-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ رسرس   ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  رنیت  دیبسالگ و  درس ، یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000063 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 14740 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ خساپ  تسویپ  سانجا  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  هگرب  ریوصت  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ درس ، ، درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب روتکاف  قبط  یراذگ  تمیق  دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ددرگ و  ظاحل  لک  تمیق  یداهنشیپ  تمیقرد  ینابایخ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدش  هتشاذگ  تسویپ 

1201090549000016 زاین :  هرامش 
ناجریس یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  هدش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  قبط  یراذگ  تمیق  دوش  هتشاذگ  تسویپ  هب  روتکاف  ددرگ و  ظاحل  لک  تمیق  یداهنشیپ  تمیقرد  ینابایخ  غارچ  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا رب  تایلام  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  ددرگیمن  تخادرپ  صوصخ  نیا  رد  یا  هنیزه  هنوگ  چیه  ددرگ و  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزاس رابنا  رد  راب  لیوحت  ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا 

7816816517 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یرادرهش  یاهنامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338102-034  ، 42338103-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338101-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز گنر  مرگولیک  ودیفس 250  گنر  مرگولیک   250 زاین : دروم  رادقم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090383000019 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رایدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 255  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 250 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 250  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 250 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  رایدمحم  یرادرهش  ماما  نادیم  رایدمحم  هدقن  ، یبرغناجیابرذآ : سردآ رد  لیوحت  ساسا  رب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5766143111 یتسپ :  دک  رایدمحم ،  یرادرهش  ماما  نادیم  رایدمحم  رهش  هدقن  ناتسرهش  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35435110-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35435424-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000259 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   250250 وو   دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   250250 ناونع : : ناونع 6767

ییوزاب ییوزاب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم یاهدرادناتسا  قباطم  رهشامه  رد  یتلافسا  ریگتعرس  ددع  لماک 20  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093395000009 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رهشامه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یشهوژپ یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ماگ  یدهم  یشهوژپ  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   50x330x900 mm زیاس ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ماگ یدهم 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایهلا سدنهم  اب 09139454465  سامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7838119151 یتسپ :  دک  رهشامه ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  راولب  رهشامه  ناجریس  نامرک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42375713-034  ، 42375760-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42375713-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلافسآ یتلافسآ ریگتعرس   ریگتعرس ددع   ددع   2 020 لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن  ) تاحیضوت.دشاب یم  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود  (- 

1101005697000036 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  ناتسا - برغ  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000097 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Dahua@wDahua@w ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود کالپ -)  -)  کالپ جارختسا   جارختسا یعونصم   یعونصم شوه   شوه )) RFIDRFID  وو ناوخکالپ   ناوخکالپ هیاپ   هیاپ ربرب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن ناونع : : ناونع 7070

برغ برغ یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هطوحم  یارب  دشاب  ینف  سدنهم  دات  دروم  تفیک و  اب  هک  یا  هداج  تلافسا  عبرم  رتم   1700 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشابیم هباشم  الاک  دک  ناوریش  (
1101000257001056 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زیشرت رتسگ  هداج  تلافسآ  هسام  نش و  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هدش  هتسش  نش  الاک :  مان 

نت 1700 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  و   ( دشابیم هباشم  الاک  دک  ناوریش  ( هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هطوحم  یارب  بوخ  یلیخ  تفیک  اب  یا و  هداج  تلافسا  عبرم  رتم   1700 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج یلخاد 100  دشابیم 05836224011  تخادرپ  لباق  روتکاف  تبث  ناتسا و  ینف  رظان  دات 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36225749-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج تلافسآ   تلافسآ عبرم   عبرم رتم   رتم   17001700 ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب مالعتسا  قیرط  زا  ار  نارمع  دحاو  دروارب  تسویپ و  حرش  هب  رهش  یاهنابایخ  لودج  یشاقن  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  راذگاو  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ 

1101050313000013 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رهش  ناملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
10 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دابآ سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای ههام  رابتعا 4  یاراد  یکناب  همان  تنامض  ( لایر  264,376,637  ) غلبم هب   _ دروارب غلبم  دصرد  لداعم 5  دیاب  ءاهب  مالعتسا  رد  هدننک  کرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن زیراو  مالعتسا  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یرادرهش  باسح 0105650258006  هب  دقن  هجو  نا  لداعم 

4671735646 یتسپ :  دک  رهش ،  ناملس  ناردنزام -   دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54615008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54619889-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  ناتسا - قرش  زکرم و  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000098 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یاهنابایخ   یاهنابایخ لودج   لودج یشاقن   یشاقن تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 7373

اهروحم اهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرف کولب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005916000011 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  هچیلچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیئازوم دزی  هدنزاس  عجرم  دک 38   A سالک کی  هجرد   30x30 cm داعبا ینیشام  کازوم  الاک :  مان 

عبرم رتم  690 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8867188679 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  ادهش  نابایخ  هچیلچ  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268400-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268020-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرف شرف کولب   کولب ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف دشابیم  یمازلا  همیب  باسحاصافمو  همانتنامض  هیارا  دادرارق  بلاقرد  تالاصتا  یکیفارت  شوپرداب  لوهنم  یزاسهبو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوشیم هتفریذپ  ناگدننکدیدزاب 

1101001493000034 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  رمیلپ  نتب  هلول  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 120 نزو  cm 15 تماخض  cm 60 زیاس یرمیلپ  سنج  بالضاف  بآ و  لوهنم  هچیرد  الاک :  مان 
رمیلپ نتب  هلول  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تعاس 11   1401/4/6 هبنشود زور  دیدزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 
یولوم 61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مویداتسا5391709 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 22)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تالاصتا تالاصتا یکیفارت   یکیفارت شوپرداب   شوپرداب لوهنم   لوهنم یزاسهبو   یزاسهبو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ubio-x-pro-lite تشگنا رثاو  هرهچ  صیخشت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار تامدخ  ازفازیلاپ و  یتناراگاب 
1101092621000002 زاین :  هرامش 

مالیا تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNION COMMIUNITY هدنزاس عجرم   ubio x pro lite لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ubio-x-pro-lite تشگنا رثاو  هرهچ  صیخشت  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگیار تامدخ  ازفازیلاپ و  یتناراگاب 

6931315455 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228268-084  ، 32234492-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234492-084 :: 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

ubio-x-pro- liteubio-x-pro- lite تشگنا   تشگنا رثاو   رثاو هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777
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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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تیگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095751000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HAPSUN یتراجت مان   SMART لدم میس  یب  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

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

1401/04/07 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داب یم  یمازلا  تسویپ  رد  هدننک  نیمات  کرادم  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

دنمشوه دنمشوه تیگ   تیگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا زاگ  شیالاپ  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 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  پآ  لور  لدم  رتمیتناس  زیاس 550*580  یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000376 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  تسویپ .  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  یتعنص  یا  هرکرک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  مرف  کالم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : 

.تسا یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  یدالوف  لیر  اب  هنهد  روتوم و 31 ددع  دادعت 31  هب  سم  مامت  یئولیک  روتوم 600 اب  شخ  دض  فافش  تانبرک  یلپ  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101003962000002 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
عبرم رتم  450 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک ماجنا  نسح  تباب  دصرد  غلبمو 10 دشاب  یم  راکنامیپ  هدهعرب  تقوم  یوکس  هنوگرهو  تسبراد  بصن  ناکسا ،  ییاجباج ،  اه ی  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم درتسم  همان  تنامض  لیوحتو  دات  زا  سپو  رسک 

3718785549 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  وراد  دیلوت  نابایخ  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3648084-025  ، 36624842-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36614070-025 :: 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 لیر   لیر اباب   هنهد   هنهد 3131 وو   روتوم   روتوم ددع   ددع   3131 دادعت   دادعت هبهب   سمسم   مامت   مامت یئولیک   یئولیک 600600 روتوم   روتوم اباب   شخشخ   دضدض   فافش   فافش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگرابو تسویپ  مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  مرفرد  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  قباطمددرت  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا.تسا  یمازلا  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

1101004198000036 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  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 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ ولیک  هگنلره 350  ییاجباج  ناوت   ، نکزاب برد  یقرب  یوزاب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  یتناراگ  طیارش  ینف و  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 
1101001105000794 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهب تفن  هدننک  هضرع  عجرم  نارهب 1248  یتراجت  مان   Lit 208 یزلف هکشب  دیرگ 100  روسرپمک  نغور  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  لطاب  داهنشیپ  روتکاف ،  شیپ  نتشادن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوزاب5392170 دنب  هحفص 51)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکزاب نکزاب برد   برد یقرب   یقرب یوزاب   یوزاب تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاهیضوت  ربارب  لاسکی  تدم  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000041 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاهیضوت  ربارب  لاسکی  تدم  هب  هتسب  رادم  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  408 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تیولوا  رد  یموب  یاهتکرش  هک  دشابیم  حیضوت  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم.یرتم  نلاس 2000  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح ، هیهت ملاعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000072 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یاه تمیق  تسا و  هدش  ظاحل  یداهنشیپ  یاهتمیق  رد  یزادنا  هار  بصن و  ارجا و  تهجرد  یزادنا  هار  بصن و  یاتسار  رد  یلیمکت  یفرصم  لیاسو  هیلک  - 

.دشاب یم  عوطقم  تروصب  فیدر  ره  یداهنشیپ 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، هیهت نامز  تد   . تسا هدش  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  رد  دشاب و  یم  راکنامیپ  هدنشورف /  هدهعب  تایلام و ...  .همیب  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمیوقت  زور  تدم 30  هب  دات  نامز  زا  دادارق  بوچراهچ  رد  ملاعتسا  نیا  تادهعت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، 

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

88085824-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: 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

مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یرتم   20002000 نلاس   نلاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لمح لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8484

لاناک لاناک   3232 رآرآ   یویو   نانا   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد // یرون یرون ربیف   ربیف هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام // هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالقا ندومن  هفاضاایدرردودشاب  یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  لک  هرادا  نیا  زایندروم  مالقا  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راتخم  دوچوم  رابتعا  ساسا  ربدوخزایندروم 

1101003399000021 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-E2430 لدم تباث  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 4  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیراتب هنازخ  دانسا  موس  کی  تروصب  تخادرپ.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  لک  هرادا  نیا  زایندروم  مالقا  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  دوچوم  رابتعا  ساسا  رب  دوخ  زاین  دروم  مالقا  ندومن  هفاضا  ای  در  رد  دقن و  موسود  24/10/1401 و 

6931465393 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یادهش  لانیمرت  بنج  - ارسلاچ یادهش  راولب  ردام  نادیم  مالیا - مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2220511-0843  ، 32226081-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222620-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم.یرتم  نلاس 2000  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح ، هیهت ملاعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000073 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یاه تمیق  تسا و  هدش  ظاحل  یداهنشیپ  یاهتمیق  رد  یزادنا  هار  بصن و  ارجا و  تهجرد  یزادنا  هار  بصن و  یاتسار  رد  یلیمکت  یفرصم  لیاسو  هیلک  - 

.دشاب یم  عوطقم  تروصب  فیدر  ره  یداهنشیپ 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، هیهت نامز  تد   . تسا هدش  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  رد  دشاب و  یم  راکنامیپ  هدنشورف /  هدهعب  تایلام و ...  .همیب  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمیوقت  زور  تدم 30  هب  دات  نامز  زا  دادارق  بوچراهچ  رد  ملاعتسا  نیا  تادهعت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، 

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

88085824-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: 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

یرتم یرتم   20002000 نلاس   نلاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لمح لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  زنل.گم 2/8  آوهاد 4  ماد  نیبرود  .تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000066 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 2  زنل.گم 2/8  آوهاد 4  ماد  نیبرود  .تسا  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22216209-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: 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

آوهاد آوهاد ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یدقن  باسح  هیوست.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ، یتسویپ تاصخشم  قبط  ردروکر  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000124 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   NVR لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.AD-E2530 لدم تباث  زنلو  لسکیپاگم  تیفیک 5   FULL-HD بش رد  دید  تیلباق  اب  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارامیس یتراجت  مان   SM-IP5414H-WFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بش  رد  دید   Mp 5 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 80 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردروکر ردروکر وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000049 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب  IT دات تفایرد و  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  زاین  دروم  یالاک.دیدرگ  لاسرا  تسویپ  هب  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.ددرگ  یم  تخادرپ  یدقن  تروص 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989
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رتشلا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس مدوم و  هارمه  هب   s-sp-s2-2431 اوهاد نیبرود  ددع  نینچمه 2  2431tp-zs,و  اوهادزیا روتوم  نیبرود  ددع  دیرخ 18  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  تاناکما  تازیهجت و 
1101091795000008 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 21 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاناکما تازیهجت و  ریاس  مدوم و  هارمه  هب   s-sp-s2-2431 اوهاد نیبرود  ددع  نینچمه 2  2431tp-zs,و  اوهادزیا روتوم  نیبرود  ددع  دیرخ 18   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و 

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: 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

هار هار وو   بصن   بصن تاناکما   تاناکما وو   تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   مدوم   مدوم هارمه   هارمه هبهب   اوهاد   اوهاد نیبرود   نیبرود وو     24312431 tp-zstp-zs اوها   اوها دزیا   دزیا روتوم   روتوم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا

9090
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5391974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  یتسویپ ) لیاف  قبط  ) هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000148 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  کرادم  هیارا  .2

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728786-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاصخشم  تسویپ  هب  هعبات  یاهناتسرهش  لک و  هرادا  رد  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004181000046 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراددوخ  هقرفتم  سانجا  یراذگ  تمیق  ماجنا  زا  هدومن و  یراذگ  تمیق  ار  رادیرخ  رظن  دروم  سنج  دامن و  تقد  یراذگ  تمیق  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861716156 یتسپ :  دک  نامرک ،  بونج  یکشزپماد  لک  هرادا  سردم  نابایخ  تفریج   ، ] تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43210974-034  ، 43219160-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43210674-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9292
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نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا ناتسرهش  یریوصت  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000163 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رانا رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: 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

زاریش هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004035000053 زاین :  هرامش 

زاریش کی  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لوفزد نافاب  نیون  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   INTERPRISE AS STORA یتراجت مان   NVR - AS 3000 لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامریت 1401 نایاپ  تخادرپ  دشاب -  سراف  یموب  هدننک  نیمات  تسا -  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  تبث  هبساحم و  لک  ساسارب  تمیق  تسویپ -  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7163817315 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  راهب ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38204011-071  ، 38300087-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38300094-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9393

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  یراجت  مان  لماک و  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ 
1101001105000848 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص اند  هدننک  هضرع  عجرم   TAMRON یتراجت مان   13VG1040ASIR لدم  mm 35-8 هتسب رادم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  لطاب  داهنشیپ  روتکاف ،  شیپ  نتشادن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096008000004 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  غابراهچ  ناتسرهش  دابآرگشل  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا )   ) نشاب هتشاد  ار  هنیمز  نیا  رد  تیحالص  یهاوگ  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  هناماسرد  هدشرپ  مالعتسا  هارمه  هب  ار  تکرش  همانزور  یفنس و  روما  ، تارغت نیرخآ  ، همانساسا

3117336949 یتسپ :  دک  دابآ ،  رگشل  یاتسور  - غابراهچ - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  باغرم  دهشم  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   دوجوم   دوجوم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9696

یکینورتکلا یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکینورتکلا تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003920000013 زاین :  هرامش 

باغرمدهشم شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اضر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY یتراجت مان   CA-D480BP-2812A لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یرساود
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
لاصتا نار  یلپ  یتراجت  مان   mm 125 رطق  mm 30 لوط ینلیپورپ  یلپ  تکوس  رس  کی  هلول  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

دیهش یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC شکور سنج   mm 24/5 زیاس سم  یداه  سنج  دک 601-013  یبیکرت  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق 

رتم 100 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   TB 1 تیفرظ  wes 1t لدم یلخاد  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
نموه یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   WR064B لدم  mm 370 عافترا  450x600 mm داعبا تینوی  یراوید 6  رورس  کر  الاک :  مان 

سودرف تراجت 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
یروبنز مساق  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CAMBO یتراجت مان   cm 1 تماخض  1/5x2 m داعبا هرادج  کت  هشیش  الاک :  مان 

ماج 4 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR5232 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

باغرم دهشم  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هقطنم ،  شرورپ  شزومآ و  هرادا  ناتسراهب ، نابایخ  دابآرداق ، رهش  باغرم ، دهشم  شخب  دیب ، مرخ  ناتسرهش  دیب ،  مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7375147539

44492254-071  ، 44493320-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44493320-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هدش _  دیق  یتناراگ  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  صوصخم  دراه  اب  طبض  هاگتسد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ 

1201003062000035 زاین :  هرامش 
روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  دیق  یتناراگ  اب  هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  صوصخم  دراه  اب  طبض  هاگتسد  اب  هتسب  رادم  نیبرود  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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

ناهفصا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003705000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B45ST80A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173983411 یتسپ :  دک  یدازآ ،  راهب  شبن خ  دیحوت  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36208479-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36208385-031 :: 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

صوصخم صوصخم دراه   دراه اباب   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ هب  بصن  الاک و  لاسرا   - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  ناخمیرک  هبعش  تاناما  قودنص  زاین  دروم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یشک  لباک  زا 

1101004961000013 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59430 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا  دشابیم -  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  روتکافشیپ  لاسرا  ددرگیم .  دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ جرد  هناماس  رد  لک  تمیق 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5391513 قاتا  یطیحم و  طیارش  گنیروتینام  هحفص 22)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مویداتسا5391709 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 22)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مویداتسا5391908 یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 22)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   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

ددرت5392503 لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هبعش هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   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

ردروکر5391889 نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5392191 لیاف  تاصخشم  قبط   NVR هحفص 68)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یکمک هلول  هطساو  جنسراشف ، راشف ، میظنت  ریش  نکش ، راشف  تمسق  تروص ، کسام  هلوک ، هندب ، ردنلیس ، لماش  یسفنت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رطخ ریژآ  رطخ و  توس 

1101001281000037 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلزنا دازآ  هقطنم  نایناریا  داگراساپ  ناهج  ناناگرزاب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان   PSS 7000 لدم یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1570-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رطخ ریژآ   :: 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

میظنت5392677 ریش  نکش ، راشف  تمسق  تروص ، کسام  هلوک ، هندب ، ردنلیس ، لماش  یسفنت  تس 
رطخ ریژآ  رطخ و  توس  یکمک ،  هلول  هطساو  جنسراشف ، راشف ،

هحفص 84) رطخ  ( رطخ ریژآ   ریژآ

 ، ، یکمک یکمک هلول   هلول هطساو   هطساو جنسراشف ، ، جنسراشف راشف ، ، راشف میظنت   میظنت ریش   ریش نکش ، ، نکش راشف   راشف تمسق   تمسق تروص ، ، تروص کسام   کسام هلوک ، ، هلوک هندب ، ، هندب ردنلیس ، ، ردنلیس لماش   لماش یسفنت   یسفنت تستس   ناونع : : ناونع
رطخ رطخ ریژآ   ریژآ وو   رطخ   رطخ توس   توس

10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

اه5392298 هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  هحفص 6)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریمخت5392520 یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  هحفص 6)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

قیرح5391680 ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 30)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5392471 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  هحفص 68)حالصا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

5391750FLAME DETECTOR(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 88 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبمسا یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  رد  رتویپماک  یاه  متسیس  / تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دوشیم

1101003220000041 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
( لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دوشیم لبمسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  رد  رتویپماک  یاه  متسیس  / تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  یاه  متسیس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

رتویپماک5392229 یاه  متسیس  تازیهجت  هحفص 86)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( 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

ییوزاب5392170 دنب  هحفص 51)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رتویپماک رتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 88 ھحفص 86 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ییوزاب5392170 دنب  هحفص 51)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5391361SSL WildCardDV یتینما همانیهاوگ  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5391439 هلاس  هس  سنسیال  ددع  هحفص 12)3  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدکشناد5391479 یاه  نفلت  اهرازفا و  مرن  اهرازفا و  تخس  هب  طبرم  تامدخ  یرادهگن  هحفص 12)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5392207 نومزآ  یرازگرب  تهج  رورس  هحفص 12)هراجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گال5392234 یروآ  عمج  رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5392455 نودب  شیوداپ  هربراک  سوریو 100  یتنآ  هلاسکی  هحفص 12)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5392462 یرازفا  مرن  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راگرپ5392543 هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتوم و5392356 ددع  دادعت 31  هب  سم  مامت  یئولیک  روتوم 600 اب  شخ  دض  فافش  تانبرک  یلپ  هرکرک 
یدالوف لیر  اب  هنهد  31

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5391646 تیگ  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5392214 (- کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن 
Dahua@w ناوخ کالپ  نیبرود 

هحفص 51) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5392503 لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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