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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " 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   152هکس ,520 , 000152 ,520 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,540هکس , 000144,540 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد , 000220 , سیئوس000 سیئوس کنارف   330کنارف ,600330 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 84,000هکس , 00084,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,800245,800رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,66091 ,660

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,000هکس , 00054,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,20032 ,200

رایع رایع   1818 یالط   ,14یالط 196 , 00014, 196 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ388,800388,800دنوپ نپاژ نینی   دصکی   235,250235,250دصکی

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8484))

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

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

زا 79 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 23  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

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

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( 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  • --

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

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

زا 79 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( 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 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت 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 79 ھحفص 3 
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( 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 79 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/0002 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه نفلت  یاه  تیاس  یزاس  نمیا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001029000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5393948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 QCBS شور هب  هداد  هکبش و  تخاسریز  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یقرش مود  هقبط  نها  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   ، 1519713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاکرادت لک  هرادا 

:: 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

هارمه هارمه نفلت   نفلت یاه   یاه تیاس   تیاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

QCBSQCBS شور   شور هبهب   هداد   هداد وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 79 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وکاوان تاعالطا  یروانف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمأت  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 15  ات  دانسا  راشتنا  نامز  زا   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشراهچ 

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 15  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ  چیئوس  ناگدننک  نیمأت  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک قباوس  اب  تخادرپ  چیئوس  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ددصرد  دوخ  یا  هعسوت  یاه  حرط  روظنم  هب  نکسم ) کناب  هب  هتسباو   ) وکاوات تاعالطا  یروانف  تکرش 

.دشاب یم  تکرش  ینف  ناسانشراک  دات  دروم  طبترم و  ینابیتشپ  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

صاخ ) یماهس   ) وگاوان تاعالطا  یروانف  تکرش   :: سردآ سردآ
سامت هرامش  یناگرزاب  دحاو  لوا -  هقبط  کالپ 19 -  نئادم -  نابایخ  مج - )  ) رجف نابایخ  یرالاس -  نابایخ  نارهت -  : ناتسا تفایرد  لحم  نفلت  سردآ و 

50-88381140

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

چیئوس چیئوس ناگدننک   ناگدننک نیمأت   نیمأت 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 79 ھحفص 6 
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005132000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393051 :: هرازه هرازه :: 1401/04/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  یلآدوک  تکرش   A,B ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییانشور  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
56,701,625,322 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,836,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیگ نادبم  هب  هدیسرن  ینیمخ - ماما  راولب  تشر -  ، 4198917679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/4/4  زا   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/4/14  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ON/OFF VALVE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FLOW INDICATOR

UPS
LINE PIPE

SPARE PARTE FOR GAS DETECTOR F&G
تیلپسا  رلوک 

تسیلاتاک ظفاحم 

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

یتسپ 111  قودنص  نادابآ -  تفن  شیالاپ  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  لاسرا :   :: سردآ سردآ
بنج دور - دنورا  هیشاح  نادابآ -  : داهنشیپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  سامت و  تاعالطا 

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ -  یلصا  هزاورد 

06153183781 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.ABADAN- REF.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

06153229815 :: 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

A,BA,B ریمخت   ریمخت یاه   یاه هلوس   هلوس ییانشور   ییانشور وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 44

SPARESPARE تسیلاتاک -  -  تسیلاتاک ظفاحم   ظفاحم تیلپسا -  -  تیلپسا رلوک   رلوک  -  - ON/OFF VALVE -  FLOW INDICATOR -  UPS -  LINE PIPEON/OFF VALVE -  FLOW INDICATOR -  UPS -  LINE PIPE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع
PARTE FOR GAS DETECTOR F&GPARTE FOR GAS DETECTOR F&G

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 79 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yzr7ptkx5abrd?user=37505&ntc=5393051
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5393051?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vwj7qph2lyc55?user=37505&ntc=5393650
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5393650?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003754000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/4/8  زا  تاداهنشیپ   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393120 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  کی  : ارجا تدم 

هگنل  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  : ارجا لحم 
لایر غلبم 20,000,000,000  هب  : یلایر دروآرب 

هئارا اب  هباشم  طبترم و  یراک  هقباس  ود  لقادح  ندوب  اراد  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  زا  تیحالص  دات  هئارا  لایر -  هدرپس 1.000.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هیاپ 5  کردم  هئارا  ینوماریپ -  طیحم  یکیزیف و  تینما  اتفا  همانیهاوگ  هئارا  یلبق -  یامرفراک  زا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یدرونایرد ردانب و  هرادا  ینیمخ  ماما  نابایخ  هگنلردنب  یناشن :  :: سردآ سردآ

07644242844 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

شورف هدنیامن  بذج  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایرد  :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  یرادا  زور  تدم 7  فرظ   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  تعاس 13  : یبایزرا کرادم  لیوحت  تلهم  نیرخآ  یهگآ 

5393440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FTTH-VDSL-ADSL  ) لماش یتارباخم  نهپ  دناب  تالوصحم  شورف  ناگدنیامن و  بذج  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هدش  دیئات  ناگدنیامن  هدهع  رب  دیارج  رد  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ناگزمره هقطنم  تارباخم  تیریدم  یبونج -  تلاسر  نابایخ  یبونج  رهشلگ  - سابعردنب ) سردآ هب  تکرش  نیا  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: 33610007 و 33610016 و 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

ردنب ردنب یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب هرادا   هرادا یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 66

(( FTTH-VDSL-ADSLFTTH-VDSL-ADSL  ) ) لماش لماش یتارباخم   یتارباخم نهپ   نهپ دناب   دناب تالوصحم   تالوصحم شورف   شورف وو   ناگدنیامن   ناگدنیامن بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77

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

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

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/4/4  زا  شورف  تلهم   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/4/11  زا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393443 :: هرازه هرازه :: 1401/04/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک مشق -  هگنل -  ردنب  بانیم -  سابع -  ردنب  یاه  ناتسرهش  رد  هنامس 118  تهج  لغاشم  تاعالطا  تبث  نایرتشم و  بذج  یبایرازاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  470.000.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000 دانسا :  تمیق 

تارباخم یزکرم  نامتخاس  یبونج  تلاسر  رهشلگ  سابع  ردنب   :: سردآ سردآ

33610016-33308255 :: 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

هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  هبنش  جنپ  زور  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم تعاس 18عبنم هبنشود  زور  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394051 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم طیارش  رد  هدش  تبث  ینف  تاصخشم  اب  جیروتسا  ددع  دراه و 2  هعطق  دیرخ 110  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.500.000.000 نیمضت  : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هناخریبد  هجراخروما -  ترازو  هرامش 2  نامتخاس  یرصم -  کشوک  نابایخ  ریت - یس  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

61152553 :: نفلت :: www. SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

118118 هناماس   هناماس تهج   تهج لغاشم   لغاشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   نایرتشم   نایرتشم بذج   بذج وو   یبایرازاب   یبایرازاب ناونع : : ناونع 88

جیروتسا جیروتسا ددع   ددع   22 وو   دراه   دراه هعطق   هعطق   1 101 10 دیرخ   دیرخ 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 79 ھحفص 9 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

رواشم باختنا  دنیارف  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48-20-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

. QCBS 2 شور هب  هداد  هکبش و  تخاشریز ،  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم ،  تامدخ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رواشم  باختنا  دنیارف  دانسا  قبط  تامدخ  ماجنا  لحم  هدوب و  هام  تدمب 12  دادرارق  یارجا  تدم  : تامدخ ماجنا  لحم  تدم و 

تاعالطا لدابت  تینما  یکیتامروفنا و  یاه  حرط  هرواشم  هنیمز  رد   1/ کی هبتر  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  یمازلا  تینما "  هرواشم  هزوح  رد   1/ کی هبتر  اتفا  زوجم  و 

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5393445 نفلت  یاه  تیاس  یزاس  نمیا  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5393948QCBS شور هب  هداد  هکبش و  تخاسریز  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5394118 ناگدننک  هحفص 6)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

QCBS 2QCBS 2 شور   شور هبهب   هداد   هداد وو   هکبش   هکبش تخاسریز ،  ،  تخاسریز تینما   تینما رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط هرواشم ،  ،  هرواشم تامدخ   تامدخ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 79 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394105 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   10.000.000.000 دروارب :  غلبم  نارهت  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  امن  کیفارت 

دروارب 15.300.000.000  غلبم  هطوحم  هتخاس  شیپ  راوید  لیمکت 
لایر  21.187.515.558 دروارب :  غلبم  نارهت  یهار  نیب  هناخزامن  ثادحا 

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

09:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت :: www. SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

زیربت یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/04/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394132 :: هرازه هرازه :: 1401/04/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 3  هب  هزیناکم  رایس  شک  روحم  لوکساب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 337.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34751597  - 34750951 :: 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

وو ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات هدزاود   هدزاود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ،  ،  هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمأت   نیمأت وو   یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
..و ..و امن   امن کیفارت   کیفارت هاگتسد   هاگتسد کیکی  

111 1

هاگتسد هاگتسد دادعت  33   دادعت هبهب   هزیناکم   هزیناکم رایس   رایس شکشک   روحم   روحم لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

2001095039000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394178 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ...و هفرطود  یراولب  غارچ  لباک و  روتکژرپ ، ییانشور ، جرب  لماش   ) ییانشور تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ تداعس  قرب  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096490000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394463 :: هرازه هرازه 12:00دکدک   تعاس :   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  تداعس  قرب  هقطنم  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود  هتسب  - رباعم ییانشور  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا و  ثادحا و  هعسوت  تایلمع  یارجا 

مود هتسب  - رباعم ییانشور  هکبش  یزاس  هنیهب  حالصا و  ثادحا و  هعسوت  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,033,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 12:00  1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت  رهش : 

 1467686541 یتسپ :  دک 
دابآ تداعس  قرب  هقطنم  رون  دالیم  عمتجم  بنج  یدازحرف  راولب  تعنص  نادیم 

:: 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

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

مود مود هتسب   هتسب رباعم -  -  رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394561 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  ناتسا  ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ  ناتسا  ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
60,117,016,050 یلام :  دروآرب 

لایر   3,006,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

فراع نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص  یسومم  ماما  نابایخ  هیناما -  زاوها -   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینابیتشپ و5394105 هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
..و امن  کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

ییاتسور ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاهروحم   یاهروحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001378000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394659 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  حرش  هب  یقرب  - یدالوف هرکرک  برد  بصنو  هیه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  حرش  هب  یقرب  - یدالوف هرکرک  برد  بصنو  هیه  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,500,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  هتیمک  دات  زا  سپ  دیرخ  راکنامیپ  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  لیاف  حرش  هب  یقرب  - یدالوف هرکرک  برد  بصنو  هیهت  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1401/04/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس  یئجر  دیهش  ئادهش خ  کارا م   ، 3813816661 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد بصنو   بصنو هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 79 ھحفص 14 
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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

5393310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  قباطم  یسیلگنا  یبرع و  هب  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس  بو  همجرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090674000006 زاین :  هرامش 

راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  دانسا و  قباطم  یسیلگنا  یبرع و  هب  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس  بو  همجرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ هدکشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060036000009 زاین :  هرامش 

یکشزپ هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714869914 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  - هاگشناد نابایخ  - یدوریش دیهشراولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274622-083  ، 34274618-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274622-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس بوبو   همجرت   همجرت ناونع : : ناونع 1717

یکشزپ یکشزپ هدکشناد   هدکشناد هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 79 ھحفص 15 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000176 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یتسویپ  هگرب  رد  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک 

.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب 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 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

5393460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک ییاضف  هعسوت  یبایزرا  شیاپ و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000120 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  نودب  تسویپ  لیاف  ساسارب  تمیقداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوبدهاوخ یفیک  یبایزرا  ساسارب  هدنرب  مالعا 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274751-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییا ییا هرامش   هرامش   500500 لتاکلآ   لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج یددع   یددع   500500 یدید   یآیآ   رلاک   رلاک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919

روشک روشک ییاضف   ییاضف هعسوت   هعسوت یبایزرا   یبایزرا وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 79 ھحفص 16 
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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 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

5393465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 82283013 هرامش  هعجارم  تسویپ  هب  سنارفنک  وئدیو  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000092 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/04/09 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 79 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ed5yecmdaw59s?user=37505&ntc=5393465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5393465?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5393475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب هناماسرد -  یتسویپ  کرادم  قباطم  ربتعم و  یتناراگ  اب   fortianalyzer هاگتسدکی دیرخ  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ 

1101001011000060 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

ردروتکاف شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  کرادم  قباطم  ربتعم و  یتناراگ  اب   fortianalyzer هاگتسدکی دیرخ  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 

 : 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

fortianalyzerfortianalyzer  هاگتسدکی هاگتسدکی 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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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  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 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

5393505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب هدکشناد  هناخباتک  رد  دوجوم  یاه  همان  نایاپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090360000008 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
.هحفص  رازه  ادودح 700 هب  همان  نایاپ  ناونع  رازه  نکسا 5 - 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 2 نینچمه  .دسرب  امرفراک  دات  هب  دیاب  اه  همان  نایاپ  نکسا  تیفیک  هجوت :
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  5,000 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشادهب هدکشناد  هناخباتک  دحاو  موس  هقبط  کالپ 2  سدق  بالقنا خ  سردآ خ  هب  یراک  طیارش  یسررب  هعومجم و  زا  دیدزاب  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف تبحص  هناخباتک  لوئسم  یرون  مناخ  هرامش 88954910  اب  یگنهامه  تهج  دامرف  هعجارم  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42933270-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه همان   همان نایاپ   نایاپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

URL Reporting-Active Directory- Net یاهلوژام :  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب  ربراک  100 بیساتلد گنیتناکا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
log- ISG-Firewall

1101003192000042 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

یدقن تخادرپ  ربراک - 100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا  یرظن  هار  راهچ  ینیوزق  فراع  نابایخ  داهج  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6515738547 یتسپ : 

38274771-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38278041-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک 100100 بیساتلد بیساتلد گنیتناکا   گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 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

5393630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا  رازفا  مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  مود  هلحرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  و 

1101003180000034 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716693999 یتسپ :  دک  رگشل ،  نادیم  هب  هدیسرن   - یتعیرش خ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275577-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37275556-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نانمس

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5393711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003222000072 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518995938 یتسپ :  دک  یرگشدرگو ،  یتسد  عیانص  ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  رصن  داهج  راولب  برغ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300075-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300913-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   (( یزاسدکوئژ یزاسدکوئژ  ) ) یمقر یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک ییایفارغج   ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم نعت   نعت مود   مود هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع 2525

یتسد یتسد عیانص   عیانص وو   یگنهرف   یگنهرف ثاریم   ثاریم یرگشدرگ ، ، یرگشدرگ یامنهار   یامنهار نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5393721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلام روما  لک  هرادا  نامتخاس   UPS رورس و قاتا  گنیروتینام ) شیاپ و   ) DCIM هداد زکارم  تازیهجت  شیاپ  هناماس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل

1101000162000026 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناماس بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگربا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تاعالطا  عیمجت  یواک و  هداد  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناگربا

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاناکما یتسد  لکش  هب  نآ  رد  هدومن و  اضما  رهم و  ار  نآ  تاحفص  مامت  تسویپ ،  لمعلا  روتسد  تیاعر  نمض  تسیاب  یم  تمیق  ناگدنهد  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن مالعا  لماک  تاحیضوت  اب  ًاحیرص و  ار  هدش  هتساوخ  تاناکما  دوبن  ای  دوخ و  رت  هفاضا 

6813653588 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یناقلاط  ...ا  تیآ  خ  کناب -  هارراهچ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33303045-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322311-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلام یتایلام روما   روما لکلک   هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس   UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام ) ) گنیروتینام وو   شیاپ   شیاپ  )  ) DCIMDCIM  هداد هداد زکارم   زکارم تازیهجت   تازیهجت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
ناتسرل ناتسرل

2727
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتح دوجو  ابیمسر  روتکاف  تسویپ ، تامدخ  حرش  اب  قباطم  تکرش  تاعالطا  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ  صخشم  هدنرب  طیارش ، زئاح  تکرش  کی 

1101001050000061 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  کی  لقادح  هیوست  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، تامدخ  حرش  اب  قباطم  تکرش  تاعالطا  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم ، تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 314 یئایض 88007953-8  سدنهم  مناخ  دش ، دهاوخ  صخشم  هدنرب  طیارش ، زئاح  تکرش  کی  یتح  دوجو  اب  ، دات زا 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2828
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ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یعامتجا و یاه  هکبش  شیاپ  دصر و  اه ) تیاس  یربخ و  یاه  هاگیاپ  اه و  یرازگربخ   ) طخرب یاه  هناسر  شیاپ  دصر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101003163000031 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

60993430: سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف 

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط وو ...  ...  یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه هکبش   هکبش شیاپ   شیاپ وو   دصر   دصر اهاه ) ) تیاس   تیاس وو   یربخ   یربخ یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ وو   اهاه   یرازگربخ   یرازگربخ  ) ) طخرب طخرب یاه   یاه هناسر   هناسر شیاپ   شیاپ وو   دصر   دصر ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف

2929
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ناردنزام یا  هقطنم  بآ   :: 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

5393884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  یا  هقطنم  بآ  رد  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  تسویپ -  تاصخشم  قبط  اهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001217000018 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815898643 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یا  هقطنم  بآ  رهشمئاق  هداج  رتمولیک 3  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47244-333  ، 33347801-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347800-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیپملاراپ یلم  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VL داتس /  هناماس   / یربهار هرواشم /  شزومآ /  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092799000055 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملاراپ  یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 8 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  دیپامن و  جرد  لایر  کی  ار  داتس  هناماس  مرف  تمیق  دشاب و  یم  دنمناوت  ربتعم و  هدننک  نیمات  تخانش  یارب  یبایزرا  زاین  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم یناگرزاب   09192165038 دیپامرف .  تقد 

1995613114 یتسپ :  دک  کیپملاراپ ،  کیپملا و  یلم  هتیمک  یلامش  لوئس  نابایخ  ، یناجنسفر یمشاه  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

72067105-021  ، 72067112-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203416-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لقن   لقن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 3030

VLVL داتس /  /  داتس هناماس   هناماس  / / یربهار یربهار هرواشم /  /  هرواشم شزومآ /  /  شزومآ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس کیتامروفنا  دحاو  تهج  کمایپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005147000150 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 09117674734  هب  یمیرک  سدنهم  اب  ینف  تالاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
ددع  24,000,000 دادعت : 

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

 . دشابیم ژراش  هلحرم  ره  زا  دعب  ههام  دقن 4  نروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937333 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5394005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت شرورپ  شومآ و  هرادا  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003079000003 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ  لک  هرادا  - تسرپرس دیهش  نابایخ  شبن  نیطسلف -  نادیم  زا  دعب  یبرغ - یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1416633455

88962048-021  ، 88963694-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88979519-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس کیتامروفنا   کیتامروفنا دحاو   دحاو تهج   تهج کمایپ   کمایپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

نارهت نارهت شرورپ   شرورپ وو   شومآ   شومآ هرادا   هرادا یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قبط یتلود  تیریدم  شزومآ  زکرم  شناد  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091064000016 زاین :  هرامش 

یتلود تیریدم  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597935113 یتسپ :  دک  هرامش 198 ،  یلامش ، یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز ، ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42501711-021  ، 42501000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42501700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

5394364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یشخب  .دشاب  یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  رابتعا 

1101005384000068 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک  تسا .  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه  .دشاب  یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  رابتعا  زا  یشخب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قبط قبط یتلود   یتلود تیریدم   تیریدم شزومآ   شزومآ زکرم   زکرم شناد   شناد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3434

رورس رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 3535
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ناتسزوخ یسانشاوه  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 16 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس یسانش  میلقا  یجسناراب و  یاه  هاگتسیا  تاعالطا  کناب  هیهتو  یروآ  عمج  شیاپ و  ، شزادرپ هناماس  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط  ناتسا 

1101005461000020 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
جنسناراب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443044-061  ، 4443044-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34450032-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یسانش   یسانش میلقا   میلقا وو   یجسناراب   یجسناراب یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب هیهتو   هیهتو یروآ   یروآ عمج   عمج وو   شیاپ   شیاپ ،، شزادرپ شزادرپ هناماس   هناماس ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط

3636
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5394591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000431 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   ALARM لدم وردوخ  ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fire wall fortigate 200ffire  wall fortigate 200f ناونع : : ناونع 3737
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5394609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یاه  هعومجمریز  هرامشرس 1000142 و  یارب  ٌافرص  کمایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000059 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ادرف  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یسراف  کمایپ  الاک :  مان 

ددع 20000000 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشرس اب  هرامشرس 1000142  لاقتنا  ای  کنیل  هنوگره.نآ  یاه  هعومجمریز  هرامشرس 1000142و  یارب  کمایپ  نویلیم   20 .دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 دشابیم تسویپدادرارق  سیون  شیپ.دشابیمنریذپ  ناکما  رگید  یاه 

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

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسراف یسراف کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 3838
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یبرغ ناجیابرذآ  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون 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

5394803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش نامتخاس  یزاسدک 11397  ونز  دروکر و  دادعت 62000  یرامآ  یاه  تیلاعف  یتسپدک و  تاعالطا  یزاس  ماگنه  هب  یرادرب و  هرهب  تسرهف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاتسور  نامتخاس  تاعالطا 56120  دروکر   45000

هدش یراذگراب  ینف  طیارش  قبط  یزاس  دک  وئژ  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسماگنهب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001318000040 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

دروکر  1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

دوش  هتفرگ  سامت  هدازیلع  یاقا  ای  نفلت 04433451284  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715733797 یتسپ :  دک  یناطلس ،  دیهش  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33470441-044  ، 33440353-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33470442-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

1 یزاسدک  139711397 یزاسدک ونز   ونز وو   دروکر   دروکر   6200062000 دادعت   دادعت یرامآ   یرامآ یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف وو   یتسپدک   یتسپدک تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس ماگنه   ماگنه هبهب   وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تسرهف   تسرهف ناونع : : ناونع
ییاتسور ییاتسور نامتخاس   نامتخاس   5612056120 تاعالطا   تاعالطا دروکر   دروکر   4500045000 لماش   لماش نامتخاس   نامتخاس

3939
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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

5392946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم الاک  دک  ناریا   . یتسویپ تاحیضوتو  تسیل  قبط  یرتم ) هلت   ) حطس لرتنک  نویساموتا  هاگتسد  کیدیرخ  ژد  نیهاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101005390000272 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
ژد نیهاش  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

ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5392956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000083 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
ناویات ازگوم  یتراجت  مان   EDS-308 لدم یتعنص  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

6GK85216-OBA00-21AA300 لدم چیئوس  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رظندم  قوف  لدم  طقف  ههام -  هیوست 2  دنبگا -  وین 

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992266-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرتم یرتم هلت   هلت  ) ) حطس حطس لرتنک   لرتنک نویساموتا   نویساموتا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

یتعنص یتعنص چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4141
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   SIEMENS THERMALLY DELAYED OVERLOAD RELAYS نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS THERMALLY DELAYED OVERLOAD RELAYSSIEMENS THERMALLY DELAYED OVERLOAD RELAYS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

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

5393403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000005 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM3-SP32MDTV-SD لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP16MDTD-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
یلمآ یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نیگن  لدم   W 36 ناوت هنیآ  الاب   1x36 ییانشور غارچ  الاک :  مان 

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

نارامیس یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SL-SSP50D لدم  V 220 ژاتلو  W 50 ناوت یباتهم  یعبرم   60x60 cm راکوت تخت  لنپ   LED غارچ الاک :  مان 
نارامیس هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 115 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم زاین  دات و  دروم  تسویپ  تاصخشم  قبط  افرص  الاک  اذل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  خیرات 1403/10/24  هب  قاروا 002  لحم  زا  تخادرپ 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4343

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

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

KPC-946-PHS-15116-KM :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5393435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   SCHNEIDER CONTROL AND SIGNALING UNITS نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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

5393502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  نوارب  ناج  نیبروت  یقرب  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000750 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دزی هوکارف  یقرب  تازیهجت  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   LOVATO هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   PMV لدم هناگدنچ  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCHNEIDER CONTROL AND SIGNALING UNITSSCHNEIDER CONTROL AND SIGNALING UNITS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444

نیبروت نیبروت یقرب   یقرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 79 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ctd39r9ntnxa4?user=37505&ntc=5393435
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5393435?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/458f7wq6flkx2?user=37505&ntc=5393502
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5393502?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد ینف  تاصخشم  قبط  هاچ 163 یفرصم  زاگ  رتویپماک  ولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000430 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  تسویپ  دانسا  یراذگراب  دات و 
دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

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

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاچ  163163 هاچ یفرصم   یفرصم زاگ   زاگ رتویپماک   رتویپماک ولف   ولف ناونع : : ناونع 4646
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52451985 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/04/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CPU لوژام .وکات  اب  لتاکلا  ردیف  ریاو  روتوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CPUCPU لوژام لوژام .وکات   .وکات اباب   لتاکلا   لتاکلا ردیف   ردیف ریاو   ریاو روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 4747
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سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیر همانرب  لباق  لرتنک  متسیس  یکیرتکلا و  سکاب  هروک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003126000004 زاین :  هرامش 

سردم تیبرت  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دارگ یتناس  هجر  تخپ 1320  ژیو ] یهاگشیامزآ  یکیرتکلا  سکاب  هروک  - 

sdm لدم یبونج  هرک   sanup کرام یزیر  همانرب  لباق  لرتنک  متسیس 
( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یربکا 09397851847و 09185253315  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713116 یتسپ :  دک  سردم ،  تیبرت  یهاگشناد  داهج  سردم - تیبرت  هاگشناد  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220296-021  ، 88220295-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220298-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیر یزیر همانرب   همانرب لباق   لباق لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا سکاب   سکاب هروک   هروک ناونع : : ناونع 4848
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ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  رد  جردنم  تاقلعتم  هارمهب  تاعالطا  یروآ  عمج  هاگتسد  هلاناک  تشه  یرتم  هلت  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000238 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضما رهم و  دات ( لمح و  الاک و  هیهت  .تسا  ناتسزوخ  افبآ  باسحیذ  طسوت  لیوحت  نامز  دیسررس و  یریگیپ  اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ناتسزوخ  افبآ  ینف  ناسانشراک  زا  ینف  دات  ذخا  ربتعم و  یتناراو  یتناراگ و  هیارا  تسویپ و  ینف  تاصخشم 

6155835334 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لوا  هکلف  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360083-061  ، 33600835-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریپ 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 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

5394161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح دات  اب   ) گنیروتینام متسیس  یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   ( یرادناتساو

1101090497000030 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ لک  1 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک تشه   تشه یرتم   یرتم هلت   هلت یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 4949

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو بصن   بصن -- یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود هسهس   رارقتسا   رارقتسا تهج   تهج لکد   لکد یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000468 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  45 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  یمامت 
061-53183339: نفلت

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIMENS S IMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERPROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 79 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jmkj2x5k3mq9a?user=37505&ntc=5394413
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5394413?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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 15 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  کیتاموتا  دیلک  یسم و  شمش  رمیات ، ، هلر دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000214 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RE8TA21BUTQ لدم  V AC 110-240 ژاتلو  s 3-300 نامز هدودحم  رمیات  الاک :  مان 

ناریا
ددع 11 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09120825510  - 64592228  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

KARUN-571-53002511 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  پوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا دیلک   دیلک وو   یسم   یسم شمش   شمش رمیات ، ، رمیات ،، هلر هلر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

یناشن یناشن شتآ   شتآ پوت   پوت ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 79 ھحفص 41 
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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  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 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

5393436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hfc - 227ea لدم  fm200 زاگ یانبم  رب  ناغماد  یتایلام  روما  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000016 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

سراپ میلقا  نازاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  تسا -  یمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  ناغماد -  یتایلام  روما  هرادا  هژورپ  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناورسخ مناخ  سامت 09127311348  هرامش  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  ارجا 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 79 ھحفص 42 
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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  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 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

5393646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hfc - 227ea لدم  fm200 راسمرگ یتایلام  روما  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000017 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

سراپ میلقا  نازاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک تسا -  یمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  راسمرگ -  یتایلام  روما  هرادا  هژورپ  یارجا  لحم   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یناورسخ مناخ  سامت 09127311348  هرامش  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  ارجا  لحم  ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hfc -  227eahfc -  227ea لدم   لدم   fm200fm200 راسمرگ   راسمرگ یتایلام   یتایلام روما   روما رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 79 ھحفص 43 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52437781 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/14هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KMR-2-5K-65A هلعش تشگربزا  یریگولج  ینمیا  هلیسو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

KPC-810-PHD-15024 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 04-04-1401  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5394025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشگربزا تشگربزا یریگولج   یریگولج ینمیا   ینمیا هلیسو   هلیسو ناونع : : ناونع 5656

RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTICRIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Apex Cartridge for CH4 Gas detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
model: DYNAMENT MSH-P/HC/5/V/P

1101092134000307 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Apex Cartridge for CH4 Gas detector Apex Cartridge for CH4 Gas detector model: DYNAMENT MSH-P/HC/5/V/Pmodel: DYNAMENT MSH-P/HC/5/V/P ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5392938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642000520 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP550B لدم  W 550 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ینایسین یمساق  هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANLY یتراجت مان   SF3225SL لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 
ددع 20 دادعت : 

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

هیوست 6 -kpu 622 لدم  kinet plus چوس ما  یو  یک  تیفیک و  اب  بوخ و  سنج  هاتوک  هیاپ  وی  یپ  یس  نف  تاو و  لدم 580   Green رواپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب زور  خیرات  اب  یتناراگ  یاراد  - ههام

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس رتویپماک -  -  رتویپماک   CPUCPU  نفنف هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 5959

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

5393313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم  دانسا و  قباطم  یسیلگنا  یبرع و  هب  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس  بو  همجرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت 

1101090674000008 زاین :  هرامش 
راسمرگ یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هناماس رد  لیمکت  زا  سپ  تسیاب  یم  هک  تسویپ  کرادم  دانسا و  قباطم  یسیلگنا  یبرع و  هب  راسمرگ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس  بو  همجرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ 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

تیاس تیاس بوبو   همجرت   همجرت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  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 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

5393397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشنادرد لیوحتو  شورف  زا  سپ  تامدخو  یتنراگ  اب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط   hp dl380 gen10 رورس هاگتسدود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ههام  کی  غلبم  یتخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094130000011 زاین :  هرامش 
ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشابیم تسویپ  تاصخشم   / هکبش چوس  ددع  کی  دادعت  رورس و  دراه  ددع  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000026 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روکف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUN یتراجت مان   spud bracket لدم رورس  دراه   SCSI هظفحم الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  شرافس  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 021-82774437 سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp dl380  gen10hp dl380  gen10 رورس   رورس هاگتسدود   هاگتسدود ناونع : : ناونع 6161

هکبش هکبش چوس   چوس ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت وو   رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5393447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفنم هقبط  هقبط و 2  نامتخاس 10  یارب  نتنآ  تیوقت  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمضت طرش  هب  یمازلا و  لحم  رد  دیدزاب 
1101003330000007 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09127095462 یناخیلع 75033235 -  یاقا  اب  سامت  دیدزاب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1918793488 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  مهدزاود -  نابایخ  شبن  قدصم  دمحم  رتکد  نابایخ  رفظ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22901250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22901198-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفنم یفنم هقبط   هقبط   22 وو   هقبط   هقبط   1010 نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب نتنآ   نتنآ تیوقت   تیوقت تامدخ   تامدخ 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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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

5393556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش زا  یناتسا  للملا و  نیب  کیفارت  شیاپ  یارب   NVTMS و IVTMS متسیس هعسوت  تهج  یرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  نمیهم  نما  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف 

1101001022000332 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/25 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  ینادزی  یاقآ  اب 88118321  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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 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

5393804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT 6 UPT هکبش لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009004000048 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 8540 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یراذگراب  لیمکت و  هعلاطم  زا  سپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  دانسا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613891 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  عطاقت  یتعیرش -  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254740-038  ، 32226277-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226277-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسا یناتسا وو   للملا   للملا نیب   نیب کیفارت   کیفارت شیاپ   شیاپ یارب   یارب   NVTMSNVTMS وو     IVTMSIVTMS متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت تهج   تهج یرواشم   یرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

CAT 6  UPTCAT 6  UPT هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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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نایسراپ زاگ  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 18 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  الاک /  فیدر  ود  ( / NAS) هکبش یزاس  هریخذ  یاضف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس یتسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) تسویپ ءاهب 

1101092416000182 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس عجرم   QNAP یتراجت مان   16bay لدم هنایار  هکبش  لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

هئارا دشاب  یمیوقت  زور  زا 60  شیب  مالقا  لیوحت  نامز  هکیتروصرد   / 071-52112717 سامت نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا / یمازلا  دادرارق  داقعنا  نینچمه  هدنرب و  یوس  زا  شرافس  دصرد  هد  نازیم  هب  تادعت  ماجنا  نسح  همان  تنامض 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NASNAS )) هکبش هکبش یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یاضف   یاضف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  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 15 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 3 هب  چیئوس  دبرخ  یتساوخ  رددرومودشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410000402 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ش
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع دادعت  33 دادعت هبهب   چیئوس   چیئوس دبرخ   دبرخ یتساوخ   یتساوخ رددرومودشاب   رددرومودشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6767

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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5394100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان رظن  قباطم  سنمیز  حرط   U تسب ددع  دیرخ 3000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000330 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  رچکارتسا  ود  لاصتا  دربراک  لکش   U تسب الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  * دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  لاوس  هنوگ  ره 

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

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

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

14011145 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5394228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011145 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/06/25 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز حرط   حرط   UU  تسب تسب ددع   ددع   30003000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 6969

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون 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

5394520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  لاس 1401  رد  ع )   ) ینیسح نیعبرا  مایا  رد  یرادهار  درکلمع  ششوپ  تهج  ژاتنوم  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000026 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

لایر 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5394547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   . یتسویپ تاحیضوتو  تاصخشمو  تسیل  قبط  لباک  دیرخ  بآودنایم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005390000279 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC9013 لدم  m 3 لوط  SC TO IC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

بآودنایم 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار درکلمع   درکلمع ششوپ   ششوپ تهج   تهج ژاتنوم   ژاتنوم تستس   ناونع : : ناونع 7070

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا  . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوتو   تاحیضوتو تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط لباک   لباک دیرخ   دیرخ بآودنایم   بآودنایم ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5394628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  .....و  سا  یپ  یج  هدنریگ  هاگنسد  ییویدار ، تیوقت  هاگتسد  دراه ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000221 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   ANALOGIC CORP هدنزاس عجرم  یکشزپ   MRI هاگتسد دربراک   AN8119H لدم ییویدار  سناکرف  لانگیس  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

انپم لرتنک  قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم 
ددع 10 دادعت : 

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

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

09125235384  - 64592228  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5394635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   R یرس  R1.B3.M.P.2.SB لدم  jetreed دنرب چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003237 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   R یرس  R1.B3.M.P.2.SB لدم  jetreed دنرب چیئوس  تیمیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318460-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   یجیج   هدنریگ   هدنریگ هاگنسد   هاگنسد ییویدار ، ، ییویدار تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد دراه ، ، دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... درب Giga H410M 2H و ردام   - intel pentium i5 10400 original وی یپ  یس  لماش  رتویپماک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لقن و  لمح و  تسویپ - تاصخشم  قبطاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101001217000019 زاین :  هرامش 
ناردنزام یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم  6 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

دقن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815898643 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یا  هقطنم  بآ  رهشمئاق  هداج  رتمولیک 3  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47244-333  ، 33347801-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347800-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص5392956 هحفص 31)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس5393310 بو  هحفص 14)همجرت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5393316 هدکشناد  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  هحفص 14)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاناک5393376 32 هدننک طبض  هاگتسد  ماد و  تلوب و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییا5393407 هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5393435SCHNEIDER CONTROL AND SIGNALING UNITS هحفص 31)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5393460 ییاضف  هعسوت  یبایزرا  شیاپ و  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5393465 وئدیو  یزادنا  هحفص 14)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

 ....  .... وو   G iga H410M 2HGiga H410M 2H  درب درب ردام   ردام  -  - inte l pentium i5 10400  originalintel pentium i5 10400  original ویوی   یپیپ   یسیس   لماش   لماش رتویپماک   رتویپماک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7474

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

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

5393475fortianalyzer هاگتسدکی هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسد5393711 عیانص  یگنهرف و  ثاریم  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هحفص 14)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5393768 تاعالطا  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم ، تامدخ  هحفص 14)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5393838 دانسا  قبط  یریوصت  شیاپ  هناماس  دیدج  بصنو  تاریمعت  یرادهگن  هحفص 69)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دصر و5393862 اه ) تیاس  یربخ و  یاه  هاگیاپ  اه و  یرازگربخ   ) طخرب یاه  هناسر  شیاپ  دصر و 
تسویپ لیاف  قبط  یعامتجا و ...  یاه  هکبش  شیاپ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5393884 هار  بصن و  لقن و  هحفص 14)لمح و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5393886VL داتس /  هناماس   / یربهار هرواشم /  هحفص 14)شزومآ /  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داتس5393902 کیتامروفنا  دحاو  تهج  کمایپ  هحفص 14)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5394364 اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هحفص 14)هاگتسد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5394618 تاقلعتم  ریوصت و  هدننک  طبض  هاگتسدو  نیبرود  هکبش و  چیئوس  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

زا 79 ھحفص 57 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

5393085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیرپ تیلباق  اب  رایس  شکروحم  لوکساب  هاگتسدکی  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000029 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یتراجت  مان  ایرآ  زارت  نیزوت  هدننک  هضرع  عجرم   ton 30 تیفرظ  Ariya axle لدم شک  روحم  لوکساب  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنیرپ تیلباق  اب  رایس  شکروحم  لوکساب  هاگتسدکی  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5393140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرارقتسا تراظن  تامدخ  زا  یرادرب  هرهب   ) یمومع لقن  لمح و  رب  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000027 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  الاک  ره  کیکفت  هب  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک روحم   روحم لوکساب   لوکساب ناونع : : ناونع 7575

(( یرارقتسا یرارقتسا تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب  ) ) یمومع یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح ربرب   تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 79 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v54wv83wp75ud?user=37505&ntc=5393085
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5393229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  هئارا  شزومآ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000026 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یهافر  تامدخ  عمتجم  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000173 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاحیضوت  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: 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 ناربراک   ناربراک هبهب   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هئارا   هئارا وو   شزومآ   شزومآ ناونع : : ناونع 7777

یهافر یهافر تامدخ   تامدخ عمتجم   عمتجم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 79 ھحفص 59 
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دابآ سراپ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5393243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ًانمض  ) یتسویپ تساوخرد  کرادم و  قبط  عافترا 3  رطق 6 و  ولبات  هیاپ  تماخض 2و  اب  راد 60*31  هیاپ  یباتک  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک 

1101005801000065 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 عافترا  1/6x16 m داعبا  VMS ولبات هیاپ  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
ورشیپ شاپرذآ  هدننک  هضرع  عجرم  یناسر  عالطا  یرهش  راد  هیاپ  ولبات  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عافترا  33 عافترا وو     66 رطق   رطق ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   22 تماخض   تماخض اباب     3131 ** 6060 راد   راد هیاپ   هیاپ یباتک   یباتک ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 79 ھحفص 60 
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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 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

5393259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوسای رهش  حطس  ردرباعم  یشک  طخ  تایلمع  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000037 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

عقاو یرا  درهش  هناخریبد  هب  داهنشیپ  هئارا  تلهم  مامتا  زا  لبق  یکیزیف  تروصبداتس  هناماس  یوررب  یراذگرابرب  هوالع  دیاب  همان  تنامض  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیوحت  ( هر ) ینیمخ ماما  یرتم  تصشرد 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221019-074  ، 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

رهش رهش حطس   حطس ردرباعم   ردرباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8080
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو ات  ناتسرامیب  لصاف  دح  قرب  هکبش  نیمات  هارمه  هب  ییانشور  متسیس  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  رب  تراظن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوط 4200  هب  تشدرس  ناتسرهش 

1101001221000044 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضماو  رهم  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب هکبش   هکبش نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ربرب   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8181
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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 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

5393288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط.ددع  عبرم 14  رتم  ییادز 180  یبرچ   . وش تسش و  لماش  یزلف  یاه  همسجم  یزیمآ  گنر  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000038 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 180 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

ددع ددع   1414 عبرم   عبرم رتم   رتم   180180 ییادز   ییادز یبرچ   یبرچ  . . وشوش وو   تسش   تسش لماش   لماش یزلف   یزلف یاه   یاه همسجم   همسجم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8282
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیروش قاچبق -  روحم  ناقروج و  چیپ  یچقایوب ,  چیپ  هتشد ,  چیپ  حالصا  تهج  ساسا  ساسا و  ریز  حلاصم  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401-09

1101003123000039 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنسپ رامعم  رولب  هنادگنس  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  ساسا  حلاصم  طولخم  الاک :  مان 
نت 1600 دادعت : 

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

لحم رد  حلاصم  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت )  هار و  هبتر 5  لقادح  تیحالص (  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  دشاب  یم  هژورپ 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش هاگشناد  یکشزپماد  کینیلک  نابایخ  ییانشور  ییارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000112 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321642-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیپ چیپ حالصا   حالصا تهج   تهج ساسا   ساسا وو   ساسا   ساسا ریز   ریز حلاصم   حلاصم لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

نابایخ نابایخ ییانشور   ییانشور ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسال ریگ  تعرس  یا و  هبرگ  مشچ  باتزاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000049 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکناویا یرادرهش   :: 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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5393599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یرادرهش مارآ  اب  یراتشون  گنربش  هیاپ و  نودب  رباعم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005891000010 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یکناویا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3591896499 یتسپ :  دک  یکناویا ،  یرادرهش  یناقلاط  هلا  تیآ  راولب  یکناویا  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34521000-023  ، 3452100-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522110-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسال یکیتسال ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ باتزاب   باتزاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

،، یرادرهش یرادرهش مارآ   مارآ اباب   یراتشون   یراتشون گنربش   گنربش وو   هیاپ   هیاپ نودب   نودب رباعم   رباعم یرابخا   یرابخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8686
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ناغماد ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5393821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ عیفرت  یروآ و  عمج  ، تمرم ، رمعت ، بصن ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000457000039 زاین :  هرامش 

ناغماد ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیردراگ عیفرت  یروآ و  عمج  ، تمرم ، رمعت ، بصن ، هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671937699 یتسپ :  دک  دیهش ،  داینب  بنج  حتفم  دیهش  راولب  ناغماد  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35263070-023  ، 35242008-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261930-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفخ یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون 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

5394070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما دنبهار  دیرخ  وردوخ و  تیفرظ 5  اب  یرادا  گنیکراپ  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094214000001 زاین :  هرامش 

رفخ یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یتینما دنبهار  دیرخ  وردوخ و  تیفرظ 5  اب  یرادا  گنیکراپ  تخاس  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/06 زاین :  خیرات 
رفخ سراف ،  لیوحت :  لحم 

یتینما دنبهار  دیرخ  وردوخ و  تیفرظ 5  اب  یرادا  گنیکراپ  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417167731 یتسپ :  دک  بالقنا  ، راولب  رانا  باب  رفخ  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رفخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54504522-071  ، 54502577-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503136-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیردراگ لیردراگ عیفرت   عیفرت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ،، تمرم تمرم ،، رمعت رمعت ،، بصن بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8787

یتینما یتینما دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ وو   وردوخ   وردوخ   55 تیفرظ   تیفرظ اباب   یرادا   یرادا گنیکراپ   گنیکراپ تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8888
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

متسیس5394161 یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجاو  بصن 
گنیروتینام

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5393368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک یلپ  یقرب  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000026 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  لودج  تادنتسم و  اب  قباطم  ارجا  تایلمع  بصن و  هارمه  هب  تانبرک  یلپ  یقرب  هرکرک  برد  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانرب و یروف .  ارجا  لیوحت و  .یتسویپ  تاصخشم  لودج  تادنتسم و  اب  قباطم  ارجا  تایلمع  بصن و  هارمه  هب  تانبرک  یلپ  یقرب  هرکرک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا یموب  ناگدننک  نیمات  طقف.دش  دهاوخ  مالعا  کناب  طسوت  ارجا  یدنبنامز 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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

5393744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا روتکاف  شیپ  افط   _ عافترا 3.06 لوط 3.92  داعبا :  - مونیمولآ میرف  اب  تنیمل  لیم  هد  هشیش  یقرب -  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفب

1201094879000010 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  هرامش 09034645012  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: 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

لاسرا لاسرا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افط   افط  _ _ 3.063.06 عافترا   عافترا   3.923.92 لوط   لوط داعبا : : داعبا  - - مونیمولآ مونیمولآ میرف   میرف اباب   تنیمل   تنیمل لیم   لیم هدهد   هشیش   هشیش یقرب -  -  یقرب یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع
دامرفب دامرفب

9090

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

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

زا 79 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j4vlxyagl8ya4?user=37505&ntc=5393744
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5393744?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000181 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   Turn Stile لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط نیدلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرون 09126764208 یاقآ  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یا  هف  رح  ینف و  شزومآ  نامزاس   - شوخ شبن   - یدازآ نابایخ   - نارهت  : هژورپ یارجا  لحم 

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیگ تیگ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9191
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یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5393376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 65  Nd-X3500SM لدمارآ نمیا   5mp ماد ددع و  دادعت 45   NB-S3500SM- لدمارآ نمیا   5mp تلوب نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 4   NR-S4032SM لدم لاناک  32 هدننک طبض  هاگتسد  وددع 

1101000034000027 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 114 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب و  یم  هدانشورف  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  ات  لمح  هیارک  اه و  هنیزه  هیلک  یتسویپ و  گرب  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  تراجت  ندعم و  ، تعنص نامزاس  مج  ماج  یوربور  - نمهب  29 راولب - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166617376

33309814-041  ، 99909814-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35262083-041 :: 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

لاناک لاناک 3232 هدننک هدننک طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   ماد   ماد وو   تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 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

5393774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت هدننک  طبض  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003929000044 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2082 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   EIPC-D234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم دیسر 1400/08/17  رس  اب  هنازخ  دانسا  لحم  زا  یتخادرپ  غلبم  .دشابیم  تسویپ  مرفربارب  دیاب  یتساوخرد  یالاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماسرد  اضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ   - دش دهاوخ  هفاضا  یداهنشیپ  تمیق  هب  دیرخ  تردق  ظفح  % 15

9717733313 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یتالحم  دیهش  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32421560-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32421563-056 :: 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

ریواصت ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5393838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قبط  یریوصت  شیاپ  هناماس  دیدج  بصنو  تاریمعت  یرادهگن  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001267000010 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هانپ نادزی  سدنهم  سامت 07132220068  هرامش  داتس  هناماس  قبط  لاسرا  تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135746133 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  یرونا  نابایخ  یوربور  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225413-071  ، 32222005-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222303-071 :: 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

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قبط   قبط یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس دیدج   دیدج بصنو   بصنو تاریمعت   تاریمعت یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9494

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

5393906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا یا  هفرح  ینف  کی  هرامشزکرم  رد  هتسبرادم  نیبرود  یتینما  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003399000022 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   NV864L2-4H لدم  4K هلاناک رآ 64  یو  نا  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسارب تسیلرد  تارغت  ناگدننک و  تکرشدات  ای  در  رد  هرادا  نیا  ودشاب  یم  تسویپ  تسیل  رایعمو  هدوب  هباشم  یباختنادک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هبزاجم  ناینب  شناد  یاهتکرشافرص.تساراتخمدوجومرابتعاوزاین 

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتینما   یتینما متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  هتسب  رادم  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، تامدخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000036 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیقد هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ   - یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  هتسب  رادم  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، تامدخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن مادقا  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  کرادم و  اضما  دات و  پاچ و  هب  تبسن  یگدامآ  نتشاد  تروص  رد  یتسویپ ،  کرادم 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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 17 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یلم  کناب  یاهدحاو  هیلک  هتسبرادم  نیبرود  یتینما  یاه  متسیس  یربهار  ینابیتشپ و  سیورس و  راکنامیپ  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  حرش  هب  هاشنامرک 

1101003185000004 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
نیبرود 1300 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713777789 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8231292-0833  ، 38231292-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247065-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش یقرش ناجیابرذآ   ناجیابرذآ هقطنم   هقطنم هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، تامدخ تامدخ ناونع : : ناونع 9696

اهدحاو اهدحاو هیلک   هیلک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتینما   یتینما یاه   یاه متسیس   متسیس یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس راکنامیپ   راکنامیپ نعت   نعت ناونع : : ناونع 9797
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ناردنزام یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 22 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5394368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  لیوحت  بصن و  ارجا و  هتسبرادم و  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ اضما  رهم و  هدنشورف  طسوت  تاصخشم  لیاف  *

1101094433000003 زاین :  هرامش 
ناردنزام یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نابآ  هناخوراد 13  رابنا  رد  رادیرخ  لحم  رد  لیوحت  لمح و   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هارمه  هب  تسویپ  لیاف  قباطم  لماک  تازج  اب  روتکافشیپ  *

ددرگ مالعا  روتکافشیپ  رد  نآ  طیارش  یتناراگ و  نامز  *

4818859648 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  ملعم  نادیم  یراس   ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34484805-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34484805-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رهم   رهم هدنشورف   هدنشورف طسوت   طسوت تاصخشم   تاصخشم لیاف   لیاف  * * تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ** ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ اضما   اضما

9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5394618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  رتویپماک  تاقلعتم  ریوصت و  هدننک  طبض  هاگتسدو  نیبرود  هکبش و  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1201005186000105 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

ددع  - هاگتسد  66 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5393140( یرارقتسا تراظن  تامدخ  زا  یرادرب  هرهب   ) یمومع لقن  لمح و  رب  تراظن  لرتنک و  هحفص 57)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریواصت5393774 هدننک  طبض  هتسب و  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتویپماک رتویپماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   ریوصت   ریوصت هدننک   هدننک طبض   طبض هاگتسدو   هاگتسدو نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " 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

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 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

5394482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یتایلمع  شفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003367000032 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  یتایلمع  شفک  - 

شفک کاشوپ و  الاک :  هورگ 
تفج  90 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715669446 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  بنج  - ردص یدهلا  تنب  راولب  یادتبا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38230060-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236738-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

5393051A,B ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  ءافطا  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

رورس5393436 قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 41)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5393646hfc - 227ea لدم  fm200 راسمرگ یتایلام  روما  رورس  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 41)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5394025RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC(41 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5394482 ءافطا  یتایلمع  هحفص 76)شفک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یتایلمع   یتایلمع شفک   شفک ناونع : : ناونع 100100
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(( 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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

هتسبرادم5393906 نیبرود  یتینما  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5394591fire wall fortigate 200f(14 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

5394027Apex Cartridge for CH4 Gas detector model: DYNAMENT MSH-
P/HC/5/V/P

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5394591fire wall fortigate 200f(14 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5394070 دنبهار  دیرخ  وردوخ و  تیفرظ 5  اب  یرادا  گنیکراپ  هحفص 57)تخاس  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یکشزپ5393316 هدکشناد  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  هحفص 14)روما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک5393536 100 بیساتلد گنیتناکا  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5393630 مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  مود  هلحرم 
یصاصتخا

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس و5393721 قاتا  گنیروتینام ) شیاپ و   ) DCIM هداد زکارم  تازیهجت  شیاپ  هناماس  یارجا 
ناتسرل یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس   UPS

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارهت5394005 شرورپ  شومآ و  هرادا  یرادا  نویساموتا  هحفص 14)ینابیتشپ  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

تانبرک5393368 یلپ  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 67) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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