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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

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

140 1140 1 ریت   ریت   55 هبنشکی   هبنشکی 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   ,149هکس 050 , 000149, 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,480هکس , 000144,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,8002 سیئوس19,800 سیئوس کنارف   330کنارف ,400330 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,500هکس , 00083,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,600245,600رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,60091 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس وروی5,387,0005,387,000هکس ژورنوروی ژورن نورک   32نورک , 10032 , 100

رایع رایع   1818 یالط   ,14یالط 009, 00014, 009, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ388,600388,600دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,235دصکی 190235, 190

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 103103))

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

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

زا 102 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 17  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " 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 102 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ  تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 102 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

زا 102 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396017 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  تینما  هکبش و  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1401/07/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرمگ یزکرم  نامتخاس  - یمویق دیهش  هچوک  بنج  (- جع ) رصع یلو  نادیم  زا  رتالاب  +- نارهت  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 109 - زیهجتو هعسوت  لک  هرادا  - لوا هقبط  - ناریا یمالسا  یروهمج 

:: 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 کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396021 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  هکبش  تخاس و  ریز  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  هکبش  تخاس و  ریز  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروهمج کرمگ  یزکرم  نامتخاس  - یمویق دیهش  هچوک  بنج  - رصع یلو  نادیمزا  رتالاب   - نارهت  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 109 - زیهجتو هعسوت  لک  هرادا  - لوا هقبط  - ناریا یمالسا 

:: 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

ییارجا ییارجا تاکرمگ   تاکرمگ وو   یزکرم   یزکرم داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم تینما   تینما وو   هکبش   هکبش اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

ییارجا ییارجا تاکرمگ   تاکرمگ وو   یزکرم   یزکرم داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش وو   تخاس   تخاس ریز   ریز اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 102 ھحفص 5 
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396022 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا  تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  بو  تحت  یاهرازفا  مرن  شتآ  هراوید  هکبش و  نابیتشپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  بو  تحت  یاهرازفا  مرن  شتآ  هراوید  هکبش و  نابیتشپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

13:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروهمج کرمگ  یزکرم  نامتخاس  - یمویق دیهش  هچوک  بنج  - رصع یلو  نادیمزا  رتالاب   - نارهت  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 109 - زیهجتو هعسوت  لک  هرادا  - لوا هقبط  - ناریا یمالسا 

:: 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

بوبو تحت   تحت یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن شتآ   شتآ هراوید   هراوید وو   هکبش   هکبش نابیتشپ   نابیتشپ اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ییارجا ییارجا تاکرمگ   تاکرمگ وو   یزکرم   یزکرم داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم

33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ماع یماهس   ) ناریا حالما  یندعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396098 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهان یاذغ  عیزوت  خبط و  لماش  راسمرگ  کارا و  یاه  عمتجم  رد  یتامدخ و ...  روما  هیلک  یارجا  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تافلوس ردوپ  یریگراب  یدنب و  هتسب  راسمرگ ، کارا و  عمتجم  زبس  یاضف  تفاظن و  راسمرگ ،  کارا و  نانکراک  سیورس  راسمرگ ، کارا و  یدیلوت  عمتجم  ماش  و 

یراوس هدننار  راسمرگ ، کارا و  رزودلب  ردول و  یکیناکم و  لیب  ناگدننار  راسمرگ ، کارا و  هدنشک  هدننار  راسمرگ ، کارا و  راک  سیورس  یسرپمک و  هدننار  کارا ، میدس 
،PM سانشراک کارا ، یکمک  راکشوج  راکشارت و  کیناکم و  دیلوت و  زومآراک  کارا  رابنا  سیون  همانراب  یمومع ، طباور  سانشراک  راسمرگ ، کارا و  رتفد  لوئسم  و 

یاه ورین  راسمرگ ، سیورس  هدننار  راسمرگ ، لوکساب  یدصتم  راسمرگ ، ینامتخاس  رگراک  راسمرگ ، نابهگن  یچرادبآ و  گنیروتینام ، قاتا  نابهگن  وپد  ندعم و  نابهگن 
دودح دادعت  هب  رادباسح و ...   ، PM دنمراک دیرخ ، سانشراک  تکرش ، نارواشم  هژورپ ،  نمروف  ندعم ، رگراک  راسمرگ ، ندعم  نابهگن  هژورپ ، نابهگن  هژورپ ، رزمزور 

رفن  200

هنیزه یکناب -  هدش  نیمضت  کچ  ای  یهگا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 3.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد 

یاقآ یلخاد 282  نفلت 08633688115  ناریا  حالما  یندعم  تکرش  ناقیم  ندعم  هداج  رتمولیک 8  یلامش  یدنبرمک  ماما  نادیم  کارا  تفایرد :  لحم   :: سردآ سردآ
شناد 

یرظن هلا  مناخ  یلخاد 306  نفلت 02188067828  کالپ 29  دابآ خ 64  فسوی  نارهت 
ماجرف یاقآ  یلخاد 151  نفلت 02331433000  نانمس  هب  راسمرگ  هداج  رتمولیک 35  راسمرگ 

:: 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

یتامدخ یتامدخ روما   روما هیلک   هیلک یارجا   یارجا تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 44

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

لوا تبون  هدرشف )  ) یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/04/05هرامش هبنشکی  حبص  تعاس 9  زا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 14  ات 

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  حبص  ات 9   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396188 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش بالضاف  بآ و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  اه و  هداد  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ب)  ) زاریش

زاریش رهش  : لیوحت لحم 
یسمش هام   7: لیوحت تدم 

نیمضت 3.750.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 2.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

-

یزکرم هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر -  هلا  تیآ  راولب  زاریش -  : سردآ هب  تکرش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

8-07132281156 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir nww.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.abfa-shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001032000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397462 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش بالضاف  بآ و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  اههداد و  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ب )  ) زاریش

زاریش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,750,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/07/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 071-32281156-8 هچوک 17  شبن  یزاریش –  ینابر  ...ا  تیآ  دیهش  راولب  زاریش -  ، 7146665654 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: 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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز وو   اهاه   هداد   هداد زازا   تظافح   تظافح روظنم   روظنم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یاقترا   یاقترا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 55

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز وو   اههداد   اههداد زازا   تظافح   تظافح روظنم   روظنم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یاقترا   یاقترا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 66

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

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

2001001032000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397463 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش بالضاف  بآ و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  اههداد و  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فلا )  ) زاریش

زاریش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   6,750,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/07/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 071-32281156-8  17 هچوک شبن  یزاریش –  ینابر  ...ا  تیآ  دیهش  راولب  زاریش -  ، 7146665654 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: 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

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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز وو   اههداد   اههداد زازا   تظافح   تظافح روظنم   روظنم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یاقترا   یاقترا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 77

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم :: 1401/04/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397414 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شوگراهچ ینوتب  هیاپ  عاونا  هلصا  دادعت 327- دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 30*70+70+25+25 هتشر شش  موینیمولآ  فیعض  راشف  رادهگندوخ  لباک  دیرخ 

فیعض راشف  یسم  لباک  عاونا  دیرخ 
تافلعتم هیلک  اب  ینابایخ  غارچ  عاونا  دیرخ 

هیذغت سنارت  یت و  یپ  یت و  یس   - RTU ولبات اب  رپمآ  رادروتوم 630  ( sf6  ) ییاوه یزاگ  رنویسکس  دیرخ 
تاباعشنا باق  اب  زاف  هس  زافکت و  روتنک  عاونا  هاگتسد  دادعت 3800  دیرخ 

تاباعشناو دنفسا  یرهش  هعسوت  رادهگندوخ  لباک  قاری  عاونا  دیرخ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 300/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  نیمضت  غلبم 

ناتسلگ عیزوت  تکرش  هناخریبد  لوا  هقبط  تلادع 23  رصع  یلو  نابایخ  ناگرگ ،  :: سردآ سردآ

01732684412-32627430-017 :: نفلت :: -www.setadira.ir-Www.Tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397254 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  ییانشور و  متسیس  حالصا  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  18.702.768.078 دروارب :  غلبم 

:: 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

ییاوه ییاوه یزاگ   یزاگ رنویسکس   رنویسکس  - - ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ یسم - - یسم لباک   لباک رادهگندوخ - - رادهگندوخ لباک   لباک ینتب -  -  ینتب هیاپ   هیاپ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   نیمات   نیمات ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401029  - 1401028 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/5  زا  دانسا   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396069 :: هرازه هرازه ات 9دکدک   تعاس 8:30  زا   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن دادعت 7  اب  یرازفا  تخس  تازیهجت  اه و  متسیس  هیلک  یلحم ،  هکیتویسپ  یاهشخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس ، هئارا   - 1401028 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر -  هیاپ 13.000.000.000  غلبم  زربلا -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  رد  یناسنا  یورین 

هیلک داتس و  رد  سلریاو  ییویدار  یاهکنیل  هیلک  هداد و  زکارم  (، Lan,Wan هکبش (  یطابترا  رتسب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس و  هئارا   - 1401029
لایر   2.600.000.000 هیاپ :  غلبم  زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ششوپ  تحت  قرب  عیزوت  یاهتیریدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

دشاب یم  هصقانم  ناگدنرپ  ای  هدنرب  هدهع  رب  داتس  هناماس  دزمراک  یهگآ و  هنیزه  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  لایر و 360.000.000  نیمضت 1.150.000.000  غلبم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یورین عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  اضر -  ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ -  لپ  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخریبد  فلا : تاکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
زربلا  ناتسا  قرب 

مود هقبط  (ع - ) اضر ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ -  لپ  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک -  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخریبد  : تاداهنشیپ ییاشگزاب :

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/11  زا  دانسا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hormozgan.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/4/11  زا  دانسا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33308259 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسب رتسب یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   سیورس   سیورس هئارا   هئارا یلحم   یلحم هکیتویسپ   هکیتویسپ یاهشخب   یاهشخب یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ سیورس ، ، سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
(( Lan,WanLan,Wan هکبش (  (  هکبش یطابترا   یطابترا

1010

ADSLADSL -- لماش لماش یتارباخم   یتارباخم نهپ   نهپ دناب   دناب تالوصحم   تالوصحم شورف   شورف ناگدنیامن   ناگدنیامن بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش شورف (  (  شورف هدنیامن   هدنیامن بذج   بذج وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(VDSL-FTTH(VDSL-FTTH
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/054/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تلهم 1401/04/05هرامش  1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوکدرک دیدج   ONU بصن یسم و  وفاک 10  هعسوت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا   :: سردآ سردآ

32222020 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/04/15هرامش  1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hormozgan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/15عبنم  1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق - هگنلردنب - مانم - سابعردنب یاهناتسرهش  رد  هناماس 118  تهج  لغاشم  تاعالطا  تبث  نایرتشم و  بذج  ور  یبایرازاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 470/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33308259 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   یسم   یسم   1010 وفاک   وفاک هعسوت   هعسوت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

لغاشم لغاشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   نایرتشم   نایرتشم بذج   بذج ورور   یبایرازاب   یبایرازاب ناونع : : ناونع 1313

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تیاغل  خیرات 1401/04/05  زا   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:30  ات  رثکادح   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396199 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هب  یلا 7  فیدر 1  تاصقانم  یفیک  یبایزرا  تاکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص - تعاس 9:00  زا  خیرات 1401/04/21  بو  فلا  تاکاپ   - 1401/04/20

تعاس 12:00 خیرات 1401/04/21  هب  فیدر 8 و 9  تاصقانم  فلا و ب  تاکاپ 

هناماس قیرط  زا  یهگا  لصا  رد  جردنم  حرشب  تازیهجت  دیرخ  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

یفیک یبایزرا  اب  رنویسکس  رادروتکنژید و  یتنس  لولس  کت  تلوولیک  ولبات 20  عاونا  هاگتسد  دیرخ 25  - 
یفیک یبایزرا  اب  هکبش  یزلف  مزاول  عاونا  ددع  دیرخ 22520  هصقانم  دیدجت  - 

اب روتکاتنک  عاونا  هاگتسد  دیرخ 411  یمومع  هصقانم  دیدجت  یفیک -  یبایزرا  اب  یرپمآ ) 25 و 32   ) یروتاینیم دیلک  عاونا  ددع  دیرخ 25000  هصقانم  دیدجت  - 
یفیک یبایزرا 

یفیک یبایزرا  اب  تاقلعتم  اب  تلوولیک  الخ 24  روتکنژید  هاگتسد  دیرخ 20  یمومع  هصقانم  دیدجت  - 
یفیک یبایزرا  اب   mm 480 یشزخ لوط  اب  هچراپکی  ینزوس  هرقم  ددع  دیرخ 9.000  - 

یفیک یبایزرا  اب  ماهف 1 )  ) یداع میقتسم  لاصتا  هفرعت  دنچ  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد  دیرخ 5.991  یمومع  هصقانم  دیدجت  - 
ید لا  تاو  پمال 15 ددع  دیرخ 20000  یمومع  هصقانم  دیدجت  - 

ماهف ) حرط   ) یلخاد مدوم  اب  دنمشوه  kw 30 میقتسم لاصتا  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد  دیرخ 100   ) زاف هس  روتنک  عاونا  دیرخ  یمومع  هصقانم  دیدجت  - 
ماهف ) حرط   ) دنمشوه یلخاد  مدوم  اب  الاب  هب   kw 40 هیوناث ژاتلو  هفرعت  دنچ  یدنامید  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد  دیرخ 200  - 

یلاتیجید زاف  هس  روتنک  هاگتسد  دیرخ 10  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلصم نادیم  زا  رتالاب  ینیمخ -  ماما  راولب  تشر -  یناشن  هب  صاخ ) یماهس   ) نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  لیوحت 

:: 01333663006-33606571-33621750 و 02141934 نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir www.gilanpd.ir

:: سکف :: tadarokat@gilanpdc.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتاینیم یروتاینیم دیلک   دیلک عاونا   عاونا ددع   ددع   2500025000 دیرخ   دیرخ هکبش -  -  هکبش یزلف   یزلف مزاول   مزاول عاونا   عاونا ددع   ددع   2252022520 دیرخ   دیرخ ولبات -  -  ولبات عاونا   عاونا هاگتسد   هاگتسد   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/17/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر نویلیم  لک 646  دروآرب  یرون -  یوفاک  هاگتسد  بصن 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  ینیمخ خ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ

02833652711-02833652080 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/55/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396206 :: هرازه هرازه :: 1401/04/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرب کین  عون  زا  لانیمرت  تسپ  هبعج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09113703521 :: 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

یرون یرون یوفاک   یوفاک هاگتسد   هاگتسد   44 بصن   بصن ناونع : : ناونع 1515

شرب شرب کین   کین عون   عون زازا   لانیمرت   لانیمرت تسپ   تسپ هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 1616
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-14010331 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 00:00  هبنش 1401/4/4   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hdmi switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   150.000.000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500/000 دانسا :  شورف 

:: سردآ سردآ

هداز 09126330018 نیسح   :: 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

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092372000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397408 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  کنارت  ویدار  رویسنرت  هاگتسد  یزادنا 8  هار  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کنارت  ویدار  رویسنرت  هاگتسد  یزادنا 8  هار  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یمیشورتپ یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,148,400,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/11/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم  نامزاس  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ  ناتسا   ، 6155753658 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تیاس 1 یمیشورتپ 

:: 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

hdmi switchhdmi switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

کنارت کنارت ویدار   ویدار رویسنرت   رویسنرت هاگتسد   هاگتسد   88 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ا.ا.ج نهآ  هار  تاکرادت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/11/26عبنم رابتعا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397497 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QCBS شور هب  هداد  هکبش و  تخاس  ریز  تینما  رارقتسا  یحارط و  هرواشم  تامدخ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داتس5396017 زاین  دروم  تینما  هکبش و  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ییارجا تاکرمگ  یزکرم و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داتس5396021 زاین  دروم  هکبش  تخاس و  ریز  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ییارجا تاکرمگ  یزکرم و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش و5396022 نابیتشپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  بو  تحت  یاهرازفا  مرن  شتآ  هراوید 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه و5396188 هداد  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا 
تاعالطا یروانف  تخاسریز 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاگ5397414 رنویسکس   - ینابایخ غارچ  یسم - لباک  رادهگندوخ - لباک  ینتب -  هیاپ  عاونا  دیرخ 
ییاوه

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5397439 لرتنک  دنمشوه  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تخاسریز5397462 اههداد و  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا 
تاعالطا یروانف 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاسریز5397463 اههداد و  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا 
تاعالطا یروانف 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

QCBSQCBS شور   شور هبهب   هداد   هداد وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تینما   تینما رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093228000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا ) زاف   ) نازیاج هیدیما  روحم  یلصا  هداج  ثادحا  هدنامیقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  هرامش م م آ ج/1401/0015  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هیدیما 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

روحم روحم یلصا   یلصا هداج   هداج ثادحا   ثادحا هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001093377000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395797 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " تخانش شرازگ  لیاف  " رد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

و تاکاپ "ب " لاتیجید  یاضما  زا  سپ  نینچمه  دنیامن و  لاسرا  فا " ید  یپ  تمرف " اب  ار  فلا "  " تکاپ دانسا ،  لاسرا  تهج  دیشاب  هتشاد  هجوت  نارگ  هصقانم 
دنیامن  فا " سا  یا  هخسن " لاسرا  هب  مادقا  افرص  هدومن و  یراددوخ  اه  لیاف  نیا  فا " ید  یپ   " هخسن لاسرا  زا  دیاب  "ج "

دیئامرف و هئارا  لیاف )  کی  اه (  لیاف  قیقد  یراذگ  مان  هارمهب  ار  نآ  هدش و  لیمکت  صقن  نودب  لماک و  تروصب  یفیک  یبایزرا  همانشسرپ  تسا  مزال  نارگ  هصقانم 
دامرف  یرادوخ  یفاضا  تادنتسم  یراذگراب  زا 

.دیامن  مادقا  هصقانم  تاکاپ  شیاشگ  هب  تبسن  ج "  " تکاپ اهنت 1  اب  مود  هلحرم  رد  و  ج "  " تکاپ اب 2  لوا  هلحرم  رد  تسا  راتخم  رازگ  هصقانم 
ناتسزوخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیاسوین لزانم  یزکرم و  هرادا  هطوحم  ییانشور  تهج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

تاکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  یکیزیف  تروص  هب  تسیابیم  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  همان )  تنامض  فلا (  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ لاسرا  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  فکمه -  هقبط  یزکرم -  نامتخاس  ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  ردنب -  دیهش  نادیم  زاوها -  سردا :  هب 

دوش  یکینورتکلا  اضما  رهم و  امازلا " هصقانم  دانسا  یمامت  یراذگراب ،  زا  لبق  نمض  رد 
09:00 تعاس : 1401/10/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرهش یوربور  یمورب -  لپ  هپت و  هار  هس  لصاف  دح  زاوها - ناتسرهش  ناتسزوخ –  ناتسا   ، 6174799755 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاکرادت  دحاو  ناتسزوخ -  ناتسا  زاگ  تکرش  الاک  تایلمع  تاکرادت و  روما  ینامیلس  - ) دیهش  کرهش  هرامش 4 (  یتعنص 

06134199958

:: 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

LEDLED  راجفنا راجفنا دضدض   روتکژورپ   روتکژورپ وو   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ 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 102 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/69qtrlm7qmmrq?user=37505&ntc=5395797
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5395797?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور   10 داهنشیپ : هئارا  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور

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

5396057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 20  حطس  رد  یرهش  رباعم  یشک  طخ  - 

هقطنم حطس  تالحم  هعسوت  یاه  هژورپ  هقطنم 20 و  حطس  رد  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یسدنه و  حالصا  -

رد یراک  دازآ  تیفرظ  زین  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زیراو ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  نارهت -  یرادرهش  ناگدننک  نیمأت  تمدخ و  ناگدنهد  هئارا  هناماس  زا  ربتعم  یکینورتکلا  تراک  یاراد  نارهت و  یرادرهش 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب 

بنج یرادرهش ، نابایخ  یعاس  یداه  نادیم  یررهش ، : یناشن هب  هقطنم  یزکرم  نامتخاس  رد  رقتسم  اهدادرارق  دحاو  داهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
دشاب یم  تفایرد  تیور و  لباق  تیاس  یناشن  هب  نارهت  یرادرهش  تالماعم  یهگآ  رالات  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  نینچمه  یر و  ناتسرهش  یرتسگداد 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5396479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یرهش -  -  یرهش رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2222

لمح لمح هارمه   هارمه هبهب   یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهگ لگ  دالوف  نهآ و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/1181ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم 1401/04/21عبنم کرادم : لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت تکرش  یمومع  رباعم  ییانشور  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، لمح ، نیمات ، یحارط ، دراد  رظن  رد  رهگ  لگ  دالوف  نهآ و  هعسوت  تکرش  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  رهگ “ لگ  دالوف  نهآ و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بانج یناگرزاب  دحاو  رهگ ، لگ  دالوف  نهآ و  هعسوت  تکرش  کالپ 22 ،  یبرغ ، مکی  یس و  نابایخ  دنولا ، نابایخ  نیتناژرآ ، نادیم  نارهت ، کرادم  لیوحت   :: سردآ سردآ
سامت 09133919110 هرامش  اب  یمساق  یاقآ 

یلخاد رتشیب 02188197670-4  تاعالطا  یمساق 09133919110- یاقآ   :: نفلت نفلت
212

WWW.GISDCO.COM :: 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

هاشنامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 13   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لاح دقن   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 12   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397381 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   تعاس 12   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرکسا رشور  هب  یکیفارت  مرگ  گنر  یارجا  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هتشر  رتالاب  جنپ و  هیاپ  اب  یاه  تکرش 

ریدغ نادیم  هاشنامرک  : سردآ (: فلا  ) تکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
هرامش 08337290001 و 08337288163 زکرم  یرادرهش 

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ5397414 رنویسکس   - ینابایخ غارچ  یسم - لباک  رادهگندوخ - لباک  ینتب -  هیاپ  عاونا  دیرخ 
ییاوه

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یمومع یمومع رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 2424

دیرکسا دیرکسا شور   شور هبهب   یکیفارت   یکیفارت مرگ   مرگ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

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

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

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/04/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  دنمشوه  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

88969737 مان 85193768 - تبثرتفد   :: سردآ سردآ

یاقآ هارمه 09129273867   2440 یلخاد 2449 -  66702001 - 9 :: نفلت نفلت
سامت 02141934 زکرم  دازآ  ینیسح 

setadiran.ir :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5395888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یرادهار (  هرادا  یزکرم  نامتخاس  رد  نکسا ) یپک و  ریثکت ،  پیات و   ) یمجح راک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000015 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2626

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرادهار (  (  یرادهار هرادا   هرادا یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس ردرد   نکسا ) ) نکسا وو   یپک   یپک ریثکت ،  ،  ریثکت وو   پیات   پیات  ) ) یمجح یمجح راک   راک ناونع : : ناونع 2727
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هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: 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 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

5396005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزاس و  لاعف  هربراک / ینامزاس 500  هخسن  ultimate شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف هعجارم  تسویپ  هب  هلاسکی 

1101003280000072 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تنیالک 500 دادعت : 

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

تاعالطا یروانف  دحاو  هیدیئات  تیعضو و  تروص  لاسرا  یزاس و  لاعف  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714674648 یتسپ :  دک  یتسیزهی ،  نامزاس.یتسیزهب  راولب  - نز راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377791-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358518-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هریخذ  کمایپ و  لاسرا  رادشه و  مالعا  اب  کیتاموتا  نژیسکا  راشف  صولخ و  دصضرد  رزیالانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092502000017 زاین :  هرامش 

ناهفصا مظاک ع   یسوم  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   Raouf یتراجت مان  لدم 110  کیتاموتا  نژیسکا  روزیلانآ  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تاعالطا  یگنامرحم  زوجم imed و  نتشاد  - ناگیار لاس  هس  ینف  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  رادشه  مالعا  کمایپ و  لاسرا  تاعالطا  هریخذاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحتو  روتکاف  لصا  تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 4 - هطوبرم سانشراکدیئات  زا  سپ  روتکاف  رودص  - لحم رد  تکرش  هدهعرب  بصن  - حالصیذ عجارم 

8138894999 یتسپ :  دک  هواک ،  نابایخ  یادتبا  نارمچ - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33457670-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458803-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس هخسن   هخسن ultimateultimate شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا وو   رادشه   رادشه مالعا   مالعا اباب   کیتاموتا   کیتاموتا نژیسکا   نژیسکا راشف   راشف وو   صولخ   صولخ دصرد   دصرد رزیالانآ   رزیالانآ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  ناریا  ییاضف  نامزاس  هداد  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف  تامدخ  هئارا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004068000124 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1402/05/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تروصب 7*24  زور و  هداد 365  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تدم  لوط  هرامش 09122634695 -  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تامازلا  هیلک   - کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح   - Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  رد  هبتر 4  لقادح  یاراد 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم ناریا   ناریا ییاضف   ییاضف نامزاس   نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز زازا   یرادهگن   یرادهگن ینف   ینف تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3030
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مق یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: هخسن یکسرپسک  سوریویتنآ  دیدمت  عوضوم : 

Kaspersky Endpoint Security - Advanced
1101004502000027 زاین :  هرامش 

مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

( ینایتشپ یزادنا و  هار  ارجا ، بصن ،  ) دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هلاس  هس  بصن )  ) عورش خیرات  زا  سنسیال  رابتعا  تدم   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 154 این  یرهاط  سدنهم  یاقآ  بانج  یلخاد 163 و  ینودیرف  سدنهم  مناخ  راکرس  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  ** 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint Security -Kaspersky Endpoint Security - هخسن : : هخسن یکسرپسک   یکسرپسک سوریویتنآ   سوریویتنآ دیدمت   دیدمت عوضوم :  :  عوضوم .ددرگ   .ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع
AdvancedAdvanced

3131
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 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

5396664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرشن تسیب  یارب  روشک  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000054 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یلام 09144553184- روما  سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 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

5396685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000053 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام 09144553184 روما  سانشراک  سامت  هرامش  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیرشن هیرشن تسیب   تسیب یارب   یارب روشک   روشک یملع   یملع تایرشن   تایرشن تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232

ددع ددع کیکی   یملع   یملع تایرشن   تایرشن تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 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

5396866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID یهد تناما  تظافح و  دنمشوه  متسیس  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000055 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام 09144553184 روما  سانشراک  هرامش  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد 1401 یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000047 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  مالعتسا  خساپ  رد  هدش  تساوخرد  دراوم  ددرگ / یم  دقعنم  دادرارق  دشاب /  یم  تسویپ  هب  ینف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RFIDRFID  یهد یهد تناما   تناما وو   تظافح   تظافح دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3434

1401140 1 ردرد   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

5397257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم و یضارا  هناماس  رد  نامرک  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یناگیاب  دانسا  تبث  یناوخ و  هدنورپ  شیاریو ، نکسا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم نیمز و  یلم  تالغتسم 

1101003771000024 زاین :  هرامش 
نامرک بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
گرب 400000 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمز و یلم  تالغتسم  یلم و  یضارا  هناماس  رد  نامرک  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یناگیاب  دانسا  تبث  یناوخ و  هدنورپ  شیاریو ، نکسا ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نکسم

7861785161 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یدورو  راولب  هار  سیلپ  ولیس و  لصاف  دح  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43310517-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43311109-034 :: 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  1717   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یناگیاب   یناگیاب دانسا   دانسا تبث   تبث وو   یناوخ   یناوخ هدنورپ   هدنورپ شیاریو ، ، شیاریو نکسا ، ، نکسا ناونع : : ناونع 3636

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاصخشم قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک  یاضاقت 9934088 (  هرامش  هب  یقرب  مزالول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم تسویپ 

1101093985002052 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  انیت  لوسنک  ریز  اوه  هسیک  یکینورتکلا  لرتنک  دحاو  هعطق  درب  الاک :  مان 
کدی اپیاس 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7128 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EH لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6ET لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک  یاضاقت 9934088 (  هرامش  هب  یقرب  مزالول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5396271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت دشابیم و  هاگتسد   ENVIRONMENT SA دنرب اوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  یبناج  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  رد  زاین  دروم 

1101009014000018 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

رد زاین  دروم  تازیهجت  دشابیم و  هاگتسد   ENVIRONMENT SA دنرب اوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  یبناج  مزاول  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ 

3819953438 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  تشهب  نابایخ  تسیز  طیحم  حطس  مه  ریغ  عطاقت  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121571-086  ، 33121362-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33134430-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم تازیهجت   تازیهجت وو   دشابیم   دشابیم هاگتسد   هاگتسد   ENVIRONMENT SAENVIRONMENT SA  دنرب دنرب اوه   اوه یگدولآ   یگدولآ شجنس   شجنس یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ ردرد   زاین   زاین

3838
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5396303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  لیم  عاونا  نیمات  ناونع : 

14004154 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

obaraobara ناشن   ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939
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ناناوج شزرو 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 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

5396547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000042 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

.اه تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط  ) ) ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یاضف   یاضف شرتسگ   شرتسگ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4040
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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 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

5396548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم لخاد  تخاس  یالاک  طقف.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) cpu and display module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دات 

1101091645000763 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   ROTORK هدنزاس عجرم   ROTORK یتراجت مان  نایرج  لرتنک  ریش  دربراک   6G-PCB لدم یکیرتکلا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  دات  دروم  لخاد  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  یپ  هام  2  : تخادرپ هوحن.ددرگ  یمن  یسررب 

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

71095063-021  ، 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

دات دات دروم   دروم لخاد   لخاد تخاس   تخاس یالاک   یالاک طقف.دشاب   طقف.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک حرش   حرش (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) cpu and display modulecpu and display module ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

4141
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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 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

5396565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم دات  دروم  لخاد  تخاس  یالاک  طقف.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( تسا هباشم  دکناریا   ) رگشیامن اب  کروتور  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101091645000762 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   ROTORK هدنزاس عجرم   ROTORK یتراجت مان  نایرج  لرتنک  ریش  دربراک   6G-PCB لدم یکیرتکلا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک نیا  تخاس  هنیمز  رد  ار  دوخ  قباوس  یراک و  هموزر  تسا  دنمشهاوخ  اذل.دشاب  یم  یلخاد  دنمناوت  یاهتکرش  ییاسانش  روظنم  هب  زاین  نالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  داهنشیپ  هیارا  هب  زاجم  تفن   avl رد دات  دروم  ناگدنزاس  اهنت  تسا  رکذ  نایاش.دامن  همیمض 

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

71095063-021  ، 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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS SIMATIC HMI IPC677C تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001693 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص هدنیآ  یروانف  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6es7 لدم یتعنص  نویساموتا  دنمشوه  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  کرادم  قباطم  رادقم  دادعت و  حرش ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم دات   دات دروم   دروم لخاد   لخاد تخاس   تخاس یالاک   یالاک طقف.دشاب   طقف.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک حرش   حرش (( تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) رگشیامن رگشیامن اباب   کروتور   کروتور لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

4242

SIEMENS S IMATIC HMI  IPC677CSIEMENS S IMATIC HMI  IPC677C  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 4343
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقفرژراش  یاهتراک  دیرخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000555 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT4G CE لدم  GB 4 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT1G CE لدم  GB 1 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M2GS/X CE لدم  GB 2 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M2GS/B1 SYM لدم  GB 2 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط طقفرژراش   طقفرژراش یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ -- 11 ناونع : : ناونع 4444
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ناریا یژایلآ  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/01 ک / :: م -  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راخب دحاو  رلیوب  لرتنک  متسیس  یناسرزورب  ءاقترا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.iasco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5396803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151758 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نویساموتا یاه  تراک  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/04 عورش :  خیرات 
1401/04/07 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

راخب راخب دحاو   دحاو رلیوب   رلیوب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 4545

نویساموتا نویساموتا یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاصخشم   / هباشم دک  ناریا   Orifice Plate دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000131 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دهج  سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PJOP-1012 لدم  orifice plate یریگ هزادنا  تنملا  الاک :  مان 

دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هقطنم  رابنا  رد  دات  زا  سپ  زور  هیوست 45  ددرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد لمح  زا  شیپ  یسرزاب 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم  / / هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا   Orifice PlateOrifice Plate دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CHARACTER TYPE: LCD 4*40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MODEL: TM404AD

06153183711
1101092179000312 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . DELTA ELECTRONIC Co هدنزاس عجرم   in 7 زیاس  DOP-B07S201 لدم تاجناخراک  دیلوت  طخ  دربراک  یتعنص   LCD روتینام الاک :  مان 

HMI-HUMAN MACHINE INTERFACE یتراجت مان  روپ  تلادع  دیمح 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 4848
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رهشوب ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  رهشوب  ناتسا  یاوه  یگدولآ  شجنس  یاه  هاگتسیا  یربهار  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003512000008 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515877473 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یروشاع -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33537063-077  ، 33662055-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662053-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  قیرح  نالعا  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105000876 زاین :  هرامش 

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

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاوه   یاوه یگدولآ   یگدولآ شجنس   شجنس یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4949

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  نویساموتا  یولبات  قیقد  رازبا  مالقا  فیدر  هس  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

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5397241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ یرطاب 65  رگالاتید و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005129000038 زاین :  هرامش 

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADRA-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

ناهاپس یتعنص  عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتعنص  لاتیبروا  یتراجت  مان   V 12 ژاتلو  Ah 65 رپمآ  INSERT POLE لدم سا  یپ  وی  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تسویپ  ینف  تاصخشم  الاک و  تسیل  ساسارب  تمیق  مالعا 

.دشاب یم  هنازخ 1403  دانسا  تخادرپ 

9185895331 یتسپ :  دک  نیطسلف 26 ،  شبن  نیطسلف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37008-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37659887-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا نویساموتا   نویساموتا یولبات   یولبات قیقد   قیقد رازبا   رازبا مالقا   مالقا فیدر   فیدر هسهس   ناونع : : ناونع 5151

PLCPLC  یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   CPUCPU  لوژام لوژام ساسا - - یپیپ   ویوی   ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تساوخرد  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تمیق  مالعا  (DP یرتم لباک 1.5 یزلف - هزاس  یتناس -  داتشه  تباث  هیاپ   ) بصن تازیهجت  هارمه  هب  یتساوخرد  لاو  وئدیو 

1101004813000128 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD355C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: 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  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاووئدیو لاووئدیو یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5395679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  حرش و  قبط  هدروارف  گنیرتیم  لرتنک و  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000156 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاعیام نایرج  تاعالطا  هدننک  عمج  ای  رتویپماکولف  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هرادا  قیرح  نالعا  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091578000064 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هئارا مدع  تروص  رد  تسا .  هدش  هدناجنگ  مالعتسا  کرادم  رد  یضاقتم :  طیارش.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تیش   تیش اتید   اتید وو   حرش   حرش قبط   قبط هدروارف   هدروارف گنیرتیم   گنیرتیم وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5454

یزکرم یزکرم هرادا   هرادا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5395808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ طیارش  قبط  ناتسرامیب  رورس  قاتا  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000072 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   SOLOUSION F1 Spare Part رمروفسنارت رتلیف و  هعومجم  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 
تس 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار زا  سپ  ههام  یلام 4 تخادرپ  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ طیارش  قبط  ناتسرامیب  رورس  قاتا  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسرامیب ینف  لوئسم  دات  یزادنا و 

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122883-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 5656
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5396319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط   ) یتاسیسات مالقا  فیدر   16 ناونع : 

14011181 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1616 ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  قیرح  افطا  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091578000063 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مدع  تروص  رد  تسا .  هدش  هدناجنگ  مالعتسا  کرادم  رد  یضاقتم :  طیارش.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپب  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هدناسر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  عالطا  هب  عوضوم  هصقانم  زا  فارصنا  همانتنامض و 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 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

5396389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم  ) قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000370 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   VRC هدنزاس عجرم   VRC یتراجت مان   Vantage Deep Base Combined Sounder Beacon لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5858

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5959
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   DETECTION CARD & FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

1101093498003262 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   DETECTION CARD & FLAME DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و 

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

31313989-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاداهنشیپ تاداهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   DETECTION CARD & FLAME DETECTORDETECTION CARD & FLAME DETECTOR ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   میظنت   میظنت یلام   یلام وو   ینف   ینف

6060
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000344 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ هتسب  دادارق  هدنرب  راکنامیپ  اب.دوش  یراذگراب  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تسیل.دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  زاین  زا  قیقد  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

.دامرف لصاح  سامت  روپ  یلع  یاقآ  هرامش 09158604979  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6161
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"ORBIS I.S." OPTICAL SMOKE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001510 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روسناسآ یرادهگن  سیورس و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( هاگتسیا دادعت 2  هب  نامرک  هقطنم 2  تبث  نامتخاس  هاگتسیا و  دادعت 4  هب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  )

روسناسآ هاگتسد  ود  هلاسکی  همیب  هنیزه 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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 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

5397344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

""ORBIS  I .S ." OPTICAL SMOKE DETECTORORBIS  I .S ." OPTICAL SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 6262

زاگ زاگ اباب   طولخم   طولخم میدس   میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ // ندب ندب نزو   نزو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یلاتیجید   یلاتیجید وزارت   وزارت  / / یتعنص یتعنص یشخرچ   یشخرچ مویکو   مویکو پمپ   پمپ ناونع : : ناونع
تزا تزا

6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000112 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیشام تعنص  رایمه  هدننک  هضرع  عجرم   VALUE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VALUE یتراجت مان   VE115N لدم یتعنص  یشخرچ  مویکو  پمپ  الاک :  مان 
بونج

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

MICROLIFE یتراجت مان   SKALE WS-100 لدم ندب  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

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

یگیب متسر  میرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HYUNDAI یتراجت مان   OR1597 لدم نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222253-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5397434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تسیل  قباطم  یقرب  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004982000072 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
تعنص مات  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   NA.DE یتراجت مان   IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  مالعا  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتسگداد رابنا  برد  لیوحت  یراک - زور  یس  هیوست  یمازلا - روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9197814684 یتسپ :  دک  زابناج ،  یدجاس و  عطاقت  - یدجاس دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36152597-051  ، 36152179-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36152179-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5396996 کردم  قبط  قیرح  نالعا  هحفص 27)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5397164 ءافطا  نویساموتا  یولبات  قیقد  رازبا  مالقا  فیدر  هحفص 27)هس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

IFS7002IFS7002 لدم   لدم ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک عون   عون هدننک   هدننک مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5395637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030453000004 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 410 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 330 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   هام   هام   11 تخادرپ   تخادرپ ناونع : : ناونع 6565

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

5395782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع 65 کچوک  کر  ددع  ود  کیتورکیم rb2011uias-rm و  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000150000169 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش بایریسم )  ) رتور الاک :  مان 

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

( رورس کر   ) یا هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب سراف  ناتسا  زا  احیجرت  هدننک  نیمات  قمع 65 . کچوک  کر  ددع  ود  کیتورکیم rb2011uias-rm و  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3872008-071  ، 38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6565 قمع   قمع کچوک   کچوک کرکر   ددع   ددع ودود   وو     rb20 1 1uias - rmrb2011uias - rm  کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 6666
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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 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

5395844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع یرادرب  هرهب  زکرم  یرونربیف  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک لوطب 3.5 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم 
1101092625000178 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

زکرم 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  راک  تیحالص  یهاوگ  تمیق و  داهنشیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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 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

5395890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  هکبش  یارجا  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004041000018 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روشک و کیتامروفنا  یلاعیاروش  وضع  یاراد  دیاب  اه  تکرش  ددرگ  لامعا  روتکاف  زیر  ییاهن و  تمیق  دک  ناریا  نیا  هب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لیبدرا  ناتسا  یموب 

5619677581 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم   - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33723402-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33723402-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب زکرم   زکرم یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره 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

5395909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نراقتمو یصاصنخا  دناب  یانهپ  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000488 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآرهپس یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 5+18 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 12 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نراقتمو نراقتمو یصاصنخا   یصاصنخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6969
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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 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

5396009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  طیارش  رد  جردنم  تاصخشم  ربارب  ًافرص  الاک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تروپ (  هکبش 48  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دشاب یم  رظن  دم  یتسویپ 

1101060036000011 زاین :  هرامش 
یکشزپ هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-48PS-S لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رظن دم  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  طیارش  رد  جردنم  تاصخشم  ربارب  ًافرص  الاک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تروپ (  هکبش 48  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5396010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ تروپ   4848 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

یشوگ یشوگ ناونع : : ناونع 7171
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یشوگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000257 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

یلعوبلآ دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  لتورکیم  یتراجت  مان   KX-TSC29 CID لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
ولرزا ینیسح  لامکریم  هدننک  هضرع  عجرم  لتاکلآ  یتراجت  مان   TREXWHT لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

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

یلابقا مساقلاوبا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  لتورکیم  یتراجت  مان   KX-TSCZ9CID لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
یلعوبلآ دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  لتورکیم  یتراجت  مان   KX-TSC31 CID لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TG3662BX لدم یکشم  یشوگ  میس 2  یب  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یرادا لحارم  ماجنا  زا  سپ  دقن  تخادرپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداهرف 09122367144 یاقآ  نفلت  - 

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544194-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک یبناج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000100 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هزور  هیوست 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم  رغت  زا  افطل 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/56/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/06هرامش  : ات تلهم   1401/04/04  : زا تلهم   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/06عبنم  1401/04/06  - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396192 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/04/07دکدک    1401/04/07  - 1401/04/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ملق  دروکچپ - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09112754113  : نفلت تاکرادت  هرادا   :: 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

لانرتنیا لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7272

یرون یرون ملق   ملق دروکچپ - - دروکچپ ناونع : : ناونع 7373
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نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش ساسارب  هیردیح  یتعنص  کرهش  زا  سرگاز  تعنص  رداق  تکرش  نایمزار و  جوآ و  دانسا  تبث  هرادا  یرونربیف  یصاصتخا  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم ناراکنامیپ  اب  دادرارق  دقعو  اهب  مالعتسا  ذخا  اب  لایر ،  لک 506/500/000  دروآرب  غلبم  اب  هدش ، هئارا  طیارش  دانسا و  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  و 

.دیامن مادقا  یلخاد 

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

نیوزق یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون -)  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق -  رد  عقاو  هرادا  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  - 

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیسوادص  نامزاس  یقرش  علض  نایزورون )  نابایخ  هر ( )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  : یناشن
اهدادرارق دحاو  تاکرادت -  هرادا  نیوزق -  هقطنم 

02833652711 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5396265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ROUTER MIKROTIK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001514 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK SIA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB411 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
رادیاپ

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب دامن و  هعجارم  تسویپ  حرش  لودح  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  تهج  تسین و  یلصا  دشاب و  یم  هباشم  الاک  زاین  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یصاصتخا   یصاصتخا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7474

ROUTER MIKROTIKROUTER MIKROTIK ناونع : : ناونع 7575
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5396431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151763 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

sfp – 10g - lr وکسیس یرون  ربیف  لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/04 عورش :  خیرات 
1401/04/06 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

تسیز طیحم  تظافح  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 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

5396640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CISCO Firepowe 2100 series ( cisco FPR2110-NGFW-K9 . L--FPR2110T-TMC-3Y لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000020 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
(CISCO Firepowe 2100 series ( cisco FPR2110-NGFW-K9 . L--FPR2110T-TMC-3Y لاوریاف دیرخ  - 

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

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

ددرگیم ماجنا  یلام  یرادا و  لحارم  یط  ینف  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sfp sfp – 10g -  lr 10g -  lr وکسیس   وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7676

(( CISCO Firepowe 2 100  series  (  c isco FPR2 110 -NGFW-K9 . L- -FPR2 110T -TMC-3YCISCO Firepowe 2 100  series  (  c isco FPR2 110 -NGFW-K9 . L- -FPR2 110T -TMC-3Y لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5396670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  یرادهگنو و  سیورس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000001 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رفن 2 دادعت : 

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

.دشاب اراد  ار  کتنج  همانیهاوگ  نینچمه  نابیتشپ و  هکبش و 3  دیرگ 3  یتسیاب  یم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرک یم  فذح  دننکن  یراذگ  راب  ار  تمیق  زیلانآ  هک  ییاه  تکرش 

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: 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 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

5396703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GRP2613P میرتسا دنرگ  هکبش  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000656 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم   YUXING INTERNATIONAL یتراجت مان   ES220 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  کی  تخادرپ  تدم  رثکادح.ددرگیم  لاطبا  دیرخ  ودوش  یم  هداد  تدوع  سنج  دشاب  رادیرخ  رظن  اب  ریاغم  قوف  یالاک  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09119230078 ت.دوش همیمض  روتکاف  شیپ.دابا  رزخ  رهش  لحم  رد  لیوحت.ناردنزام  هدننک  نیماتاب  تیولوا.دشاب  یم  الاک  لیوحتزا 

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

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7878

GRP2613PGRP2613P  میرتسا میرتسا دنرگ   دنرگ هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رتور (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  یتسویپ  یاه  مرف  ناگدننک  نیمات 

1101003551000029 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO2851 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب دیسررس 1403/11/15 و   ( 010 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  اهتخادرپ  هیلک  .6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگن هبساحم  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح  .7

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گم ات 150  لماک  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  تسویپ  تساوخرد  قبط  موکار  ویوورکام  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  ییویدار  تاررقم  میظنت  نامزاس  زا  زوجم  ذخا 

1101090878000016 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یرهاط  سدنهم  بانج  هرامش 09359493820  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هام  رثکادح 3  هطوبرم  زوجم  هژورپ و  لماک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل 

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گمگم   150150 اتات   لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه اباب   موکار   موکار ویوورکام   ویوورکام ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 8181
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ناتسا رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  حرش  هب  یا  هداج  تاجن  دادما و  هاگیاپ  زاین  دروم  یصصخت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005370000027 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  هدش  مامت  غلبم  ) .دامن یرازگراب  ناتهاگشورف  ءاضما  ورهم  اب  ار  دوخ  یتسویپ  کرادم  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818969618 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  ( - ع  ) اضر ماما  راولب  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2551402-0911  ، 33283045-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283051-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  - روار هبدنرزرهش  یجورخودنرز  هب  نامرکرهش  یجورخرد  تکادباس  بصنو  یلناک  یشک  لباک  ، یقفا سرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  طیارشوریداقم  تسرهفاب  قباطم  تساوخرد  ) نامرک

1101001022000345 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا همانراهظاو  یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  یفیرش  یاقآ  09131414361 ای 03432232400 هرامشابرتشیب تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  همیب  باسحاصافمو  هدوزفا 

دامن

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

32232500-034  ، 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

یایا هداج   هداج تاجن   تاجن وو   دادما   دادما هاگیاپ   هاگیاپ زاین   زاین دروم   دروم یصصخت   یصصخت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8282

رهش رهش یجورخرد   یجورخرد تکادباس   تکادباس بصنو   بصنو یلناک   یلناک یشک   یشک لباک   لباک ،، یقفا یقفا سرپ   سرپ ناونع : : ناونع 8383

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   :: 1401/04/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-963-PHS-15108 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد اب  قباطم  هکبش  رتویپماک و  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف رورس و  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000006 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-60F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1400/04/08  هبنش  راهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888420-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484

لاوریاف لاوریاف وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 102 ھحفص 63 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یشکلباک  یراذگ COD و  هلول  تاسیسات و  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000346 زاین :  هرامش 

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

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

نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تسیل  .دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  زاین  زا  قیقد  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32214471-056  ، 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

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 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

5397210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   TAPE DRIVE ددع هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000348 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Storage Works LTO-4 Ultrium 1760 1 SAS Tape Drive in 1U Rack-mount kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

راگن هشیدنا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

یرون یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو     CODCOD  یراذگ یراذگ هلول   هلول وو   تاسیسات   تاسیسات لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 8686

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   TAPE DRIVETAPE DRIVE  ددع ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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  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 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

5397220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ )  ) موس هیال  یپ  یآ  نفلت  -3 هتفرشیپ ) همین   ) مود هیال  یپ  یآ  نفلت  - 2 یلومعم )  ) لوا هیال  یپ  یآ  نفلت  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ دانسا  قباطم  )

1101001262000181 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اریز هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MITEL یتراجت مان  لدم 5304  میس  اب   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 250 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نایناریا یماح  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SNOM یتراجت مان   SNOM 360 لدم  IP business نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 104 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIPOINT یتراجت مان   Standard 420 لدم میس  اب   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 44 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یلومعم یلومعم  ) ) لوا لوا هیال   هیال یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 8888

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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ناتسلگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و هب  مزلم  هدننک  نیمات  تسویپ و  طیارش  اب  لاس  کی  تدم  هب  ناتسلگ  ناتسا  ییویدار  طابتار  اهلکد و  ینابیتشپ  راکنامیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  مرف  رد  یاضما 

1101000229000036 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف رد  یاضما  رهم و  هب  مزلم  هدننک  نیمات  تسویپ و  طیارش  اب  لاس  کی  تدم  هب  ناتسلگ  ناتسا  ییویدار  طابتار  اهلکد و  ینابیتشپ  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  اهرف  نمض  رد  .دشابیم و  تسویپ 

4915666766 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  اسپ  لک  هرادا  یلم ، کناب  بنج  یتشهب ، دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139060-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333741-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5397457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  نهموب  هاگتسیا  رد  سیطانغم  ورتکلا  تظافح  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000340 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اصافم دراد * دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا * ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب  * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یوسوم  یاقآ  اب 88114474  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

لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   ناتسلگ   ناتسلگ ناتسا   ناتسا ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا وو   اهلکد   اهلکد ینابیتشپ   ینابیتشپ راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 8989

سیطانغم سیطانغم ورتکلا   ورتکلا تظافح   تظافح هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تاعالطا یلم  هکبش  یزادنا  هار  یارب  راد   ATM لوژام اب  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004323000025 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) تاعالطا یلم  هکبش  یزادنا  هار  یارب  راد   ATM لوژام اب  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوگخساپ تهج  ییادف 09133405023  سدنهم  یاقآ 

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5397475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا نما  یطابترا  یاه  هکبش  ینابیتشپ  و  ارجا ، یحارط ،  یتامدخ ،  هئارا  تازیهجت ،  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000066 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب راد   راد   ATMATM  لوژام لوژام اباب   رتور   رتور ناونع : : ناونع 9191

یصاصتخا یصاصتخا نما   نما یطابترا   یطابترا یاه   یاه هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ارجا ، ، ارجا یحارط ،  ،  یحارط یتامدخ ،  ،  یتامدخ هئارا   هئارا تازیهجت ،  ،  تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9292

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

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

تکرش5395677 تسویپ  تاصخشم  حرش  قباطم  ردروکر  وئدیو  کرو  تن  هتسب و  رادم  نیبرود 
دشاب هتشاد  ار  یتلود  یاه  نامزاس  زا  یتسارح  هیدات 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریخذ5396086 کمایپ و  لاسرا  رادشه و  مالعا  اب  کیتاموتا  نژیسکا  راشف  صولخ و  دصرد  رزیالانآ 
تاعالطا یزاس 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5396172 هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا5396371 ییاضف  نامزاس  هداد  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف  تامدخ  هئارا  ینابیتشپ و 
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیرشن5396664 تسیب  یارب  روشک  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  هلاسکی  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5396685 کی  یملع  تایرشن  تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5396691 دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقفرژراش  یاهتراک  دیرخ  -1
دشابیم

هحفص 27) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5396988 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  هحفص 69)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5397198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لیمکت  یتسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005547000009 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   R90 و L90 ونر یراخب  یور  رگشیامن  هحفص  میس  هتسد  هدنرادهگن  یکدی  هعطق  راخ  الاک :  مان 

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

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
زادرپ نایار  ناتسزوخ 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  یتسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص5396926  LCD هحفص 27)روتینام یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاووئدیو5397473 یتعنص  هحفص 27)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رگشیامن رگشیامن زیاس   زیاس یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام  - - ونر ونر یراخب   یراخب یور   یور رگشیامن   رگشیامن هحفص   هحفص میس   میس هتسد   هتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن یکدی   یکدی هعطق   هعطق راخ   راخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5395502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیعس هللا  تیآ  روحم  یلوط  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094500000006 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هگنادراهچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  - دمحا یجاح  نابایخ  - هگنادراهچ - یدیعس هللا  تیآ  هترگرزب  - نارهت رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865376

55279294-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55279293-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیعس یدیعس هللاهللا   تیآ   تیآ روحم   روحم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

5395567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000164 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامحر مارهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  اسرآ  لدم   200x300 mm داعبا یزلف  سنج  امن  بش  رطخ  هدنهد  رادشه  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف سنج   سنج امن   امن بشبش   رطخ   رطخ هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه ولبات   ولبات ینمیا - - ینمیا شفک   شفک مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 9595
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ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5395574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مئالع  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001352000012 زاین :  هرامش 

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  مئالع و  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هام  رظان 3  دات  زا  سپ  باسح  هیوست 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

8145139753 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یقرش خ  تفلا  ناتسراهب خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

319142-031  ، 36861090-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36861103-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هواز  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

یوضر 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5395792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم  رتم 65  یتناس  عافترا 70  هب  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوط رتم  ینتب 65  وویناک 

1101091281000023 زاین :  هرامش 
هواز نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

حرط نتب  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 1806 یددع تلاپ 42   cm 40 عافترا  30x20 cm داعبا ویناک  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوط رتم  رتم 65  یتناس  عافترا 70  هب  ینتب  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب ینف  رتفد  دات  هب  امتحالاک  تاعالطا 09151300329- لیمکتلوط  رتم  ینتب 65  وویناک 

9549847494 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  هواز -  ناتسرهش  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53726217-051  ، 53723096-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53723246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوط لوط رتم   رتم   6565 ینتب   ینتب وویناک   وویناک لوط   لوط رتم   رتم   6565 رتم   رتم یتناس   یتناس   7070 عافترا   عافترا هبهب   ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 9797
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یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5395904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینابهگن هکبش و  تایلمعو  تاقافتا  روتارپا   ) یرادرب هرهب  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007011000233 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدننک  تکرش  اهنت  نویسیمک  یوس  زا  یداهنشیپ  تمیق  نداد  صیخشت  هلداع  طرش  هب  مالعتسا و  رد  هدننک  تکرش  کی  روضح  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  مالعا  هدنرب  ناونعب  مالعتسا 

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

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

32400456-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ ضیف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5395966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  طیارش  هیلک 

1101093029000018 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دابا  ضیف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناولا نیزر  گنر و  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناولا  یتراجت  مان   Lit 1 یزلف یطوق  گنر 2009  دک   PRINCE قارب یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 800 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دابآ ،  ضیف  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  دابآ ، ضیف  رهش  تالو ، هم  ناتسرهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9531713316

56722337-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56722338-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ینابهگن ینابهگن وو   هکبش   هکبش تایلمعو   تایلمعو تاقافتا   تاقافتا روتارپا   روتارپا  ) ) یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9898

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   طیارش   طیارش هیلک   هیلک یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5396004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  قبط   LED تاو رباعم 32  ییانشور  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000101 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهم اسار  رتسگ  نما  هدننک  هضرع  عجرم  رهم  اسار  یتراجت  مان  رتیپوژ  لدم   Lm 4000 یرون راش   W 30 ناوت  LED رباعم ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 500 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ باسح  هیوست  .تسا  یمازلا  ریناوت  هیدات  یتسویپ و  ینف و  تاصخشم  تیاعر  .دشابیم  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  ود  الاک  لیوحت  زا 

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ 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 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

5396123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  بعکم  رتم  ینویباگ 1570  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001532000037 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  بعکم  رتم  ینویباگ 1570  سکاب  دیرخ  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
بعکمرتم  1,570 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نهآ هار  یروتوم  رابنا  تثعب  نابوتا  نارهت  لیوحت  لحم  دشاب 3 - یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا 2 - یمازلا  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1189614873 یتسپ :  دک  ینف ،  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا  - مود هقبط  - یرون دیهش  نامتخاس   - نهآ هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55123087-021  ، 55122240-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124675-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  تاو تاو   3232 رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 100100

بعکم بعکم رتم   رتم   15701570 ینویباگ   ینویباگ سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

5396352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یاههار  ناردلاچ و  ، یوخ یتالصاوم  یاهروحم  رد  هدافتسا  تهج  تازیهجت  ریاس  سکاب و  ، هلول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000045 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   سکاب   سکاب ،، هلول هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجردوس داشیلک و  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجروالف

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5396403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED غارچ دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092464000012 زاین :  هرامش 

ناجروالف ناجردوسو  داشیلک  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 50 ناوت لیهس 1  حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 20 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد دروم  ناگنازرف   LED غارچ هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456166931 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  یدنبرمک  ناجردوس - داشیلک و  رهش  نهآ - بوذ  نابوتا  ناهفصا - ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37489192-031  ، 34913913-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37489190-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرگشل یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096008000006 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  غابراهچ  ناتسرهش  دابآرگشل  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا )   ) نشاب هتشاد  ار  هنیمز  نیا  رد  تیحالص  یهاوگ  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  هناماسرد  هدشرپ  مالعتسا  هارمه  هب  ار  تکرش  همانزور  یفنس و  روما  ، تارغت نیرخآ  ، همانساسا

3117336949 یتسپ :  دک  دابآ ،  رگشل  یاتسور  - غابراهچ - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  غارچ غارچ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 103103

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   دوجوم   دوجوم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم ییانشور  تاودا  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000055 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناهج  شقن  تیال  کت  یتراجت  مان  یسینت  لدم   W 240 ناوت یموینیمولآ  سنج   E27 یکیمارس چیپرس  عون   SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

رف یلامج  اضردمحا  هدنزاس  عجرم  رف  یلامج  اضردمحا 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم تسویپب  هب  یتساوخرد  مالقا  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  لاسرا  یضاقتم و  دحاو  دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  هام  کی  باسح  هیوست 

تسیمازلا یمسر  روتکاف  یرازگراب 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5397114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000182 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم ییانشور   ییانشور تاودا   تاودا وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 105105

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک 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

5397126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  درز  دیفس و  ییزجود  گنر  یروحم و  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000001 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  ییزج  کت  درس  کیتسالپ  ومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 7000 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011960  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 250 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011950  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 750 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط درز   درز وو   دیفس   دیفس ییزجود   ییزجود گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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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دراهتشا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتاهت دص  رد  دص  تروص  هب  دیرخ  نیا  هنیزه  تخادرپ  هک   COB تاو ینابایخ 180  غارچ  تسویپ  تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایدوم فرط  زا  یراذگاو  کالما  اب 

1101005358000020 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دراهتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 180 ناوت لدم 951083051   COB ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
هلعش 60 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
دراهتشا رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگاو کالما  اب  رتاهت  دص  رد  دص  تروص  هب  دیرخ  نیا  هنیزه  تخادرپ  هک   COB تاو ینابایخ 180  غارچ  تسویپ  تسیل  قبط  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم لوئسم  دات  زا  سپ  باسح  هیوست  دراهتشا و  یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  نایدوم  فرط  زا 

3187153549 یتسپ :  دک  دراهتشا ،  ناناوج  شزرو و  هرادا  بنج  ملعم  نادیم  زا  دعب  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  دراهتشا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37721510-026  ، 37721504-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37723050-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایلع کزان  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 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5397327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  ساسا  رب  رهش  لخاد  یگدننار  یئامنهار و  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005794000006 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ایلع  کزان  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
تشدلپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5878114971 یتسپ :  دک  ایلع ،  کزان  یرادرهش  تیالو  راولب  ایلع  کزان  رهش  تشد  کزان  رهش  تشدلپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34348289-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34348289-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COBCOB  تاو تاو   180180 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 108108

رهش رهش لخاد   لخاد یگدننار   یگدننار وو   یئامنهار   یئامنهار مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5397345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگتعرس یارجا  یارب  ینتب  یسرپ  شرفگنس  یکیفارت و  تازیهجت  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093407000005 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  دابآ  عیمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف   cm 8 تماخض  22x11 cm داعبا یکیفارت  حرط  یسرپ  هداس  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زاوها تیسراف   cm 8 تماخض  22x11 cm داعبا یکیفارت  حرط  یگنر  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   RICHIE ELECTRIC هدنزاس عجرم   RH-4607 لدم  360x175x360 mm زیاس یدیشروخ   LED نز کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

فیس ربارت  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   DAHKOO یتراجت مان   90x50 cm داعبا  cm 5 عافترا هایس  درز و  یکیتسال  یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

رایزاب ردان 
ددع 28 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

کیتسالپ اکن  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  اکن  هدنزاس  عجرم   Lit 200 ینلیتا یلپ  یکیفارت  یا  هکشب  نزخم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-411 دک  50x75 cm زیاس زبس  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ صخشم  تایلام  اب  زین  مالقا  عمج  صخشم و  الاک  ره  ییزج  تروص  هب  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش دولپآ  رداص و  روتکاف  شیپ 

9574139881 یتسپ :  دک  یرادشخب ،  یوربور  دابآ  عیمس  رهش  - ماج تبرت  ناتسرهش  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653709-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52653711-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریگتعرس ریگتعرس یارجا   یارجا یارب   یارب ینتب   ینتب یسرپ   یسرپ شرفگنس   شرفگنس وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

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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یتعیرش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5395826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاصخشم.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یتعیرش ناتسرامیب  تهج  یپوکسلت  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093942000068 زاین :  هرامش 

یتعیرش ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاصخشم   . یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا.تنامض  یارادو  تیفیک  اب  بوخ و  سنج.ههام  تخادرپ 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914964157 یتسپ :  دک  یمالسا ،  بالقنا  یارسداد  بنج  رصان  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350690-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350691-076 :: 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

یپوکسلت یپوکسلت یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایرهش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  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 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

5396252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای  لیابوم  تکار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  هباشم  دک  ناریا 

ربتعم  یتناراگ  اب 
سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  رثکادح  هیوست 

1101090973000012 زاین :  هرامش 
رایرهش شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412009402  طسوتم  زیاس  یژراش  یتسد  تسیا  تکار  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

بای  لیابوم  تکار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هباشم  دک  ناریا 

ربتعم  یتناراگ  اب 
سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  رثکادح  هیوست 

3351739149 یتسپ :  دک  رایرهش ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  شرورپ   شزومآ و  هچوک  باون - خ  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65227719-021  ، 65261210-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65265999-021 :: 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

بای بای لیابوم   لیابوم تکار   تکار ناونع : : ناونع 1121 12
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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 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5397022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) کیلوردیه دنب  هار  باوخ 2 - فک  یراحتنا  دض  تیگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000180 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم   DEPA یتراجت مان   PK-GATE لدم کیلوردیه  کیناکمورتکلا و  یکیفارت  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  رتسگ  راش  هدنزاس  عجرم   cm 90 رطق  cm 70 عافترا یرتویپماک  ورکیم  دنمشوه  متسیس  اب  کیلوردیه  یراحتنا  دض  یا  هزین  دنب  هار  الاک :  مان 

رتسگ راش 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

کیلوردیه کیلوردیه وو   کیناکمورتکلا   کیناکمورتکلا یکیفارت   یکیفارت کرحتم   کرحتم دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 113113
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5397426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  تهج  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000048 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  قبط  تاصخشم  - 

دسرب امتح  زکرم  یت  یآ  لوئسم  دات  هب  دیاب  لوصحم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ 

تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  لاسرا 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5396988 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  هحفص 69)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 1141 14
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سراف ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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

5395576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  تخادرپ  تسویپ .  تاصخشم  تسیل و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم لاس 1403  یمالسا  هنازخ  دانسا 
1101005207000013 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7164954949 یتسپ :  دک  (س ، ) ارهزلا بلق  ناتسرامیب  بنج  هیوبیس ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334444-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37397273-071 :: 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

دانسا دانسا قیرط   قیرط زازا   تخادرپ   تخادرپ تسویپ .  .  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم لاس  14031403   لاس یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ

1 151 15
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5395677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  قباطم  ردروکر  وئدیو  کرو  تن  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  ار  یتلود  یاه  نامزاس  زا  یتسارح  هیدات  تکرش 

1101000016000037 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3216 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  ییاقآ  مناخ  سامت 43673765  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ار  یتلود  یاه  نامزاس  زا  یتسارح  هیدات  تکرش  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  زوجم و  هئارا 

دوش هعلاطم  تسویپ  تمسق  رد  اهالاک  تاعالطا  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارار یتلود   یتلود یاه   یاه نامزاس   نامزاس زازا   یتسارح   یتسارح هیدات   هیدات تکرش   تکرش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش قباطم   قباطم ردروکر   ردروکر وئدیو   وئدیو کرو   کرو تنتن   وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هتشاد   هتشاد

1 161 16
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سدق یرادنامرف   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5395828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هیلک  و  تسویپ .  لودج  راک  شدرگ  ساسارب  ناپ  الاب و  نانرز  یاتسور  یریوصت  شیاپ  حرط  بصن  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناریا  دیلوت  یناریا 

1101093327000006 زاین :  هرامش 
سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5614M لدم زیاروتوم  ماد  لسکیپاگم  هتسب 6  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ویرآ متسیس  اناد 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   SNOWA یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   SLD-55SA1120 لدم  in 55 زیاس  FHD LED نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا تساوخرد  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمدخ  یاهزوجم  تعالطا  رد  همانساسا ...  راک و  بسک  زاوج  هلمج  زا  کرادم  هیلکافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یناریا  تازیهجت  هیلک  ًانمض  .ددرگ  یم 

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاروتوم زیاروتوم ماد   ماد لسکیپاگم   لسکیپاگم   66 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5395860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجتو   IP 2 MP نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003549000052 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک اب  دیرخ  تیولا  - دشاب یم  یرابجا  هدننک  نمات  فرطزا  یتسویپ  کرادمردروتکاف  شیپ  تبث  - دشابیم دقن  تروصب  باسح  تروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  زاین  نیارد  تکرش  هبزاجم  زوجم  یاراد  یاهتکرش  دوب - دهاوخ  لک  هرادا  برد  یتساوخرد  یاهالاک  لیوحت  - دشابیم یناریا 

5714717516 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  ترجه  یوک  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31939134-044  ، 32233999-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232208-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 23 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هب  لیوحتو  یتسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبورد  هاگتسد  بصنو 130 نیماتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020012000014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 130 دادعت : 
1401/04/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  لیوحتو  یتسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبورد  هاگتسد  بصنو 130 نیماتو  هیه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: 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 تازیهجتو   تازیهجتو   IP 2  MPIP 2  MP  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 118118

LANLAN  یاه یاه هکبش   هکبش دربراک   دربراک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 1191 19

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5396172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094960000022 زاین :  هرامش 

نادابآ هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
لاگس هنایار  نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS1TSJ35T لدم  TB 1 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

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

یکلم داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   PROVIDEO یتراجت مان   805X-8 لدم لاناک  لاتیجید 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

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

روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   SX650U لدم هتسبرادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   SX650 لدم هتسبرادم  نیبرود  چیئوس  الاک :  مان 

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

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   POE لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
هکبش نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   MK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BRAND REX یتراجت مان   UTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ
رتم 305 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 13 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 100 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یرتم ،  لهچ  یادتبا  یراقفلاوذ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53359801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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53359801-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5396256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف ینف و  تاصخشم  هب  قباطم  نازار  دیزاباب و  یاههاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریداقم 

1101001022000341 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   LONGSE یتراجت مان   8004S-40 4CH لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5396688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارجا هب  طورشم  تسویپ و  لایف  تاصخشم  قباطم  تازیهجت  دیرخ  - همرگ هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصنفدیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یباختنا  دکناریا  - دشاب یم  نآ 

1101001371000006 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 305 رادقم هرقرق  یدنب  هتسب  عون   RG59 لایسکاوک لدم   PVC شکور سنج  هتسبرادم  نیبرود  لایسکاوک  لباک  الاک :  مان 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  یمیهاربا  نیسح  یاقآ  یلخاد 207  اب 05832727895  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: 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

یارجا یارجا هبهب   طورشم   طورشم وو   تسویپ   تسویپ لایف   لایف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- همرگ همرگ هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنفدیرخ   بصنفدیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکناریا   دکناریا -- دشاب دشاب یمیم   نآنآ  

122122
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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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5396791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاضخشم  تسیل و  قبط  یریوصت  شیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  لماک  تازیهجت  لیاسو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000226 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   GD-171 لدم  in 17 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 37 دادعت : 
1401/04/08 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 

یجرف  09190772264  : - 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  1717   زیاس   LCDLCD  رگشیامن رگشیامن -- یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 102 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q9ylmptlupl3c?user=37505&ntc=5396791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5396791?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5397187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000472 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   S-VISION یتراجت مان   J-SN520 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  دصقم و  هب  لاسرا  تاعطق ،  هنیزه  لماش  روکذم  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  سراف  یزرواشک  داهج  نامزاس  تسارح  تیریدم  زا  هیدات  ذخا  هب  مزلم  لحم ، رد  هاگتسد  بصن  زا  لبق  هدنرب  هدننک  نیمات 

09171025233 سامت : 

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

6622813-0712  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5396988 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  هحفص 69)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5397114( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  هحفص 69)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

5396443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت یرادهگن و  لرتنک و  هرامش 1  نیبرود  تهج  رژراش  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179000310 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدرمناوج نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BATTERIS CAMERA یتراجت مان   camera accessories لدم نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

تاریمعت5396443 یرادهگن و  لرتنک و  هرامش 1  نیبرود  تهج  رژراش  هحفص 94)یرتاب  )  accessaccess

(( 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

هتسبرادم5396172 هحفص 85)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5396256 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 85)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   لرتنک   لرتنک   11 هرامش   هرامش نیبرود   نیبرود تهج   تهج رژراش   رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 102 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kkxh7ba75pqde?user=37505&ntc=5396443
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5396443?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش5395677 تسویپ  تاصخشم  حرش  قباطم  ردروکر  وئدیو  کرو  تن  هتسب و  رادم  نیبرود 
دشاب هتشاد  ار  یتلود  یاه  نامزاس  زا  یتسارح  هیدات 

هحفص 85) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 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

5397484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین هاگشناد  یراکشوج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090955000007 زاین :  هرامش 

روباشین هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دادرهم هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان   GGS 28 LCE لدم یقرب  یتشگنا  زرف  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 

یلع لآ  مداخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   TA350i لدم  Co2 شوج یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کیرتکلا ماگ  هدننک  هضرع  عجرم   PARS CUT یتراجت مان   SC131 لدم امسالپ  شرب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
یرهش یمار  هدننک  هضرع  عجرم   RONIX هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RONIX یتراجت مان  لدم 50-22   W 850 ناوت یقرب  یشکچ  لیرد  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوارد یناریا  یالاک  / .دریذپ یم  تروص  ناسانشراکداتو  لیوحتزا  سپ  تخادرپ  / .دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  اهالاک  / تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتناراگ  نتشاد  / .دشاب یمالاک  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  / .تسا یمازلاروتکاف  شیپ  قاصلا  / .درادرارق

9319774446 یتسپ :  دک  روباشین ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کلملا ، ماظن  راولب  نازابناج ، راولب  یاهتنا  روباشین ، روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43305240-051  ، 43305000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43305234-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

یراکشوج5397484 تازیهجت  هحفص 96)دیرخ  )  w imwim

یراکشوج یراکشوج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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 " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5396338 افطا  متسیس  یرادهگن  هحفص 40)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5396918 افطا  نالعا و  یاه  متسیس  هحفص 40)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5395808 رورس  قاتا  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  یزادنا  هحفص 40)هار  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5397164 ءافطا  نویساموتا  یولبات  قیقد  رازبا  مالقا  فیدر  هحفص 27)هس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یواح5397344 هدننک  شوماخ  / ندب نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت   / یتعنص یشخرچ  مویکو  پمپ 
تزا زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5395808 رورس  قاتا  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  یزادنا  هحفص 40)هار  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5396389 نالعا  هحفص 40)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5397254 مالعا  ییانشور و  متسیس  حالصا  نیمات و  هحفص 10)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5397434IFS7002 لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لنپ  لرتنک  عون  هدننک  هحفص 40)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5396988 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  هحفص 69)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5397114( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  هحفص 69)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " 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   11 دادعت   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

هتسبرادم5395860 نیبرود  تازیهجتو   IP 2 MP هحفص 85)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رب5396874 ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   DETECTION CARD & FLAME DETECTOR
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5397245"ORBIS I.S." OPTICAL SMOKE DETECTOR(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیلوردیه5397022 کیناکمورتکلا و  یکیفارت  کرحتم  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5396620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ناریا )  تخاس  تقرس (  دض  نادرگرب  دوخ  قرب  ولبات  لفق  ددع   1100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000359 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   HAAKE TECHNIK GMBH هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HST-B1-RH لدم یتعنص  قرب  ولبات  یتظافح  لفق  الاک :  مان 
ددع 1100 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  تسویپ  لیاف  یتساوخرد  یالاک  کالم  دشاب (.  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

تقرس5396620 دض  نادرگرب  دوخ  قرب  ولبات  لفق  ددع  هحفص 98)1100  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

رورس5397426 قاتا  تهج  تقرس  دض  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تقرس تقرس دضدض   نادرگرب   نادرگرب دوخ   دوخ قرب   قرب ولبات   ولبات لفق   لفق ددع   ددع   1 1001 100 ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5396077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ عاونا  یاراد   - لاکیدم روتینام   - شیامن هتفرشیپ  رازفا  مرن  - دشاب تساک   4- کرحتمریغ - دم یا  تبث   - یتناراگ لاسکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030405000009 زاین :  هرامش 

نیمن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   CARE STREAM HEALTH هدنزاس عجرم   VITA CR یتراجت مان   VITA لدم یژولویدار  رآ  یس  هاگتسد  الاک :  مان 

بط نایار  شزادرپ  یکشزپ  تازیهجت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ناتسرامیب رد  هاگتسد  لیوحت  - هدنشورف هدهع  هب  بصن   - یلوف ندناوخ 65  تیلباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5631638777 یتسپ :  دک  نیمن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نیمن - ناتسرهش  لیبدرا - نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323097-45  ، 32323794-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32325304-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار رآرآ   یسیس   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها راثیا  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5396559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشگنا رثاو  هرهچ  صیخشت  لنسرپ  بایغو  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091424000003 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  راثیا  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO LITE لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لنسرپ  بایغو  روضح  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرشاب یزادنا  هارو  بصن 

هدنشورف هدهعرب  یرب  راب  هنیزه 

6133883115 یتسپ :  دک  زاگ ،  هرادا  یوربور  طارقس  شبن  فراع  هیناما خ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338899-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338833-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس5396005 هخسن  ultimate شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  سنسیال  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش و5396022 نابیتشپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمأت  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ییارجا تاکرمگ  یزکرم و  داتس  زاین  دروم  بو  تحت  یاهرازفا  مرن  شتآ  هراوید 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یژولویدار5396077 رآ  یس  هحفص 99)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5396552: هخسن یکسرپسک  سوریویتنآ  دیدمت  عوضوم :  .ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط 
Kaspersky Endpoint Security - Advanced

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشگنا5396559 رثاو  هرهچ  صیخشت  لنسرپ  بایغو  روضح  هحفص 99)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رد 53968731401 یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تشگنا تشگنا رثاو   رثاو هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت لنسرپ   لنسرپ بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 129129

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5397439 لرتنک  دنمشوه  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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