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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

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

140 1140 1 ریت   ریت هبنش  77   هبنش هسهس   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   136هکس , 020 , 000136 , 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,940هکس , 000143,940 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13, 1002 13, سیئوس100 سیئوس کنارف   321کنارف , 00032 1 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,500هکس , 00079,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع239,300239,300رالد ناتسبرع لایر   ,89لایر 14089, 140

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,500هکس , 00049,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,635,00013,635,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ375,770375,770دنوپ نپاژ نینی   دصکی   226دصکی ,630226 ,630

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5252))

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

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

زا 60 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " 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 60 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( 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 60 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

زا 60 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091055000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418349 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد  یا  هنایار  تامدخ  تازیهجت و  یرادهگن  تراظن و  ارجا ، روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هاگشناد  یا  هنایار  تامدخ  تازیهجت و  یرادهگن  تراظن و  ارجا ، روما  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,342,810,964 یلام :  دروآرب 

لایر   1,117,140,548 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  غاب  تفه  نابوتا  یادتبا  نامرک   ، 7616913555 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اداکسا5417743 رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5418071 یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  هحفص 5)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5418256 لرتنک  دنمشوه  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشناد هاگشناد یایا   هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   تراظن   تراظن ارجا ، ، ارجا روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 60 ھحفص 5 
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زاوها رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005353000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417743 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اداکسا  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  1 اداکسا رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

12:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  ، 6165693173 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007012000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418071 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف بآ و  یسدنهم  تکرش  برش  بّآ  تاسیسأت  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  هتسر  رد  هبتر 6  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ، قرب عیانص  هنیمز  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هئارا  زوجم  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  کیتامروفنا  تامدخ  هتسر  رد  هبتر 4  تیحالص  همانیهاوگ  روشک - 

تمص ترازو  زا  نویساموتا  لرتنک و  کینورتکلا ، 

 1,220,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   610,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/07/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب 7 یاهتنا  دنجریب ،  ، 9719873336 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

اداکسا اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

ناتسا ناتسا یاهرهش   یاهرهش رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 60 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bcrcejzp4wr95?user=37505&ntc=5417743
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5417743?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qnacyfkeen2yz?user=37505&ntc=5418071
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5418071?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007006000153 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418334 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماهف  رود  هار  زا  تئارق   - یلاتیجید زاف  هس  روتنک  عاونا  هاگتسد  دادعت 851  دیرخ  مود  هلحرم  دیدجت   14-1401/2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماهف رود  هار  زا  تئارق   - یلاتیجید زاف  هس  روتنک  عاونا  هاگتسد  دادعت 851  دیرخ  مود  هلحرم  دیدجت   14-1401/2 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   954,000,000 نیمضت :  غلبم 
دشابیم  رودقم  تلود  یکینورتکلا  هناماس  قیرط  زا  اهنت  تاداهنشیپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 

23:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگآ قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417915 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب  دیهش  ردنب  قرب  تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  داجیا  هژورپ  مود  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رنهاب دیهش  ردنب  قرب  تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  داجیا  هژورپ  مود  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,827,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرش رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  ، میاق نادیم  بنج  ، نارادساپ راولب   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا

:: 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

ماهف ماهف رود   رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق  - - یلاتیجید یلاتیجید زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک عاونا   عاونا هاگتسد   هاگتسد   851851 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

قرب قرب تسپ   تسپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا عماج   عماج هکبش   هکبش داجیا   داجیا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 60 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gf5uplxapkj6x?user=37505&ntc=5418334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5418334?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/annq3qlqbuycx?user=37505&ntc=5417915
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5417915?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003623000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5418075 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سرادم  یزاسون  لک  هرادا  رابنا  ود و  کی و  هرامش  یناگیاب   ، رورس قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  لمح و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سرادم  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سرادم یزاسون  لک  هرادا  رابنا  ود و  کی و  هرامش  یناگیاب   ، رورس قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  لمح و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   819,960,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/05/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارمچ 1 سدق  یوک  نادهاز   ، 9815618841 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا مرکا  یبن  هاپس  لماعریغ  دنفادپ  یسدنهم و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

متشه هلحرم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رتخاب  :: عبنم :: 1401/04/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک یادهش  هیسالجا  ریگ  هقعاص  یناشن و  شتآ  قیرح و  نالعا  یریوصت و  یتوص و  یتارباخم ، یقرب و  یکیناکم ، تاسیسات  تخاسریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم  هژورپ 4890  ماجحا 

ادهش هیسالجا  نلاس  دیحوت ، ناگداپ  ص ،)  ) مرکا یبن  رکشل 29  یوربور  نوتسیب -  هداج  رتمولیک 5  هاشنامرک -  : هژورپ سردآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(، (ص مرکا یبن  ترضح  هاپس  لماعریغ  دنفادپ  یسدنهم و  تنواعم  انوس ، ناریا  رختسا  یوربور  ناگدازآ ، لته  بنج  نواعت ، کرهش  هاشنامرک ، : یناشن  :: سردآ سردآ
ییارجا یسدنهم  تیریدم 

:: 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناگیاب یناگیاب  ، ، رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 66

ریگ ریگ هقعاص   هقعاص وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص یتارباخم ، ، یتارباخم وو   یقرب   یقرب یکیناکم ، ، یکیناکم تاسیسات   تاسیسات تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 60 ھحفص 8 
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هاشنامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم خرومعبنم ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417593 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهلا تثعب  زکرم  یرونربیف  هاگتسد  یزادنا 32  هار  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

8337298444 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001022000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417961 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
270,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 15,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   11,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یدورو 17  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

یرونربیف یرونربیف هاگتسد   هاگتسد   3232 یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 60 ھحفص 9 
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007006000151 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418337 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  تازیهجت  دیرخ   95-1401/2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییویدار تازیهجت  دیرخ   95-1401/2 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,256,000,000 نیمضت :  غلبم 
دشابیم  رودقم  تلود  یکینورتکلا  هناماس  قیرط  زا  اهنت  تاداهنشیپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 

23:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگا قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: 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

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095916000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418506 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبرا  ءایحا  هژورپ   6.6KV Disconnector Switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 

kv 6.6 چیئوس روتکناکسید  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

صقانم  رد  نیمضت  تباب  کتیریا )  ) ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش  هجو  رد  یکناب  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 
17:00 تعاس : 1401/05/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کتیریا نامتخاس  کالپ 6 -  راطع -  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  زا  رتالاب  نارهت -   ، 1994643683 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: 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

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1010

6 .66 .6 KV Disconnector SwitchKV Disconnector Switch دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 60 ھحفص 10 
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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 4 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/6  دانسا  تفایرد   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5418507 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یراذگاو  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

هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kermanshah.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418599 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا 1401/4 هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدمت  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا 1401/4 هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دناسر  یم  عالطا  هب  هاشنامرک  هقطنم  تارباخم 

: ددرگ یم  دیدمت  زور  تدمب 10 
یرون وفاک  هاگتسد  نویسادنوف 32  یارجا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،

:: 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

اداکسا5417743 رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5417915 تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  داجیا  هحفص 7)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5418071 یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  هحفص 5)یرادهگن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

یرون یرون وفاک   وفاک هاگتسد   هاگتسد   3232 نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ددرت5418256 لرتنک  دنمشوه  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگشناد5418349 یا  هنایار  تامدخ  تازیهجت و  یرادهگن  تراظن و  ارجا ، روما  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001005132000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417965 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  تاکشم  رالاس  کراپ  رباعم  ییانشور  هکبش  ثادحا  یا  ¬ هلحرم کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تشر  تاکشم  رالاس  کراپ  رباعم  ییانشور  هکبش  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,314,567,746 یلام :  دروآرب 

لایر   565,728,388 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  هب  هدیسرن  تشر   ، 4198917679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

کراپ کراپ رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل نانیرتشا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091757000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418045 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانیرتشا  یرهش  نورد  رورم  روبعدوبهب و  تهج  یا )  هبرگ  مشچ  یامن LED و  تهج  شلف   ) یکیفارت تازیهجتدیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  نانیرتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نانیرتشا یرهش  نورد  رورم  روبعدوبهب و  تهج  یا )  هبرگ  مشچ  یامن LED و  تهج  شلف   ) یکیفارت تازیهجتدیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   41,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  لاسرا  دیاب  ییاشگزاب  زا  لبق  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/06/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانیرتشا یرادرهش  نامتخاس  هر )  ) ماما راولب  نانیرتشا ،  رهش  ناتسرل ،  ناتسا   ، 6897115878 یتسپ :  دک  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 60 ھحفص 13 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 19  خیرات 1401/04/07  زا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  دانسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  تعاس 13  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  داتس  هناماس 

خروم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  تاکاپ  1401/04/25  ـ

5418299 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 13/30  رد   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هحورشم  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش  ود  هقطنم  رد  نامیلس  تخت  بالقنا -  ییامنهار  غارچ  یدنب  زاف  حالصا  تایلمع  یارجا 

 1.040.000.000 لایر :)  ) هیلوا غلبم 
زور  20 هژورپ : یارجا  تدم 

لایر   52.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  توعد 

رد نارگ  هصقانم  دریذپ و  تروص  روکذم  داتس )  ) تلود تاکرادت  هناماس  هاگرد  زا  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  نکوت )  ) یکینورتکلا ءاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  ار  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص 

.دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ 
دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کیره  در  رد  یرادرهش 

باسح هب  قوف  غلبم  زیراو  شیف  فلا -  .دوش  هئارا  لیذ  قیرط  هس  زا  یکی  هب  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  هیلوا  غلبم  دصرد  جنپ  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
رد هقطنم  مان  هب  یکناب  همانتنامض  تروصب  / یرادرهش هقطنم 2  بنج  یرادرهش  ود  هقطنم  مان  هب  زاوها  بالقنا  هبعش  رهش  کناب  دزن  هدرپس 700840282324 
یراج هجدوب  زا  هصقانم  نیا  تارابتعا  لحم  : هرصبت یرادرهش  ود  هقطنم  مان  هب  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  / اهداهنشیپ حاتتفا  خیرات  زا  هام  هس  تدم  هب  یرادرهش و 

دشابیم .  لوبق  دروم  هصقانم  رد  تکرش  ناونع  اب  یکناب  ربتعم  یاه  همانتنامض  طقف  هدوب و  یلخاد ) عبانم  یرادرهش 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

تاکرادت  هناماس  تفایرد :  :: سردآ سردآ
ع )  ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  سردآ  هب  یرادرهش  هقطنم 2  هنامرحم  هناخریبد  لاسرا :

هقطنم 2 ریدم  رتفد  یرازگرب :

:: 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

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ یدنب   یدنب زاف   زاف حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 60 ھحفص 14 
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007006000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418500 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تافلعتم  هیلک  اب  ینابایخ  غارچ  عاونا  دیرخ   90-1401/2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تافلعتم هیلک  اب  ینابایخ  غارچ  عاونا  دیرخ   90-1401/2 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,896,000,000 نیمضت :  غلبم 
دشابیم  رودقم  تلود  یکینورتکلا  هناماس  قیرط  زا  اهنت  تاداهنشیپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 

23:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگا قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  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

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095566000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418516 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، هاردا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییامنهار  غارچ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,040,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   52,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/07/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ود هقطنم  یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک   ، 6154638486 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تافلعتم تافلعتم هیلک   هیلک اباب   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1717

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ یدنب   یدنب زاف   زاف حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

2001004403000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یتسیزهب  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دانسا لیوحت  تفایرد و  زا  یفیک  هصقانم  یبایزرا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک  .دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رتسب  رد  ار  ددرت  لرتنک  دنمشوه 

نارگ هصقانم  .دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  ریاس  تهج  همانتوعد  لاسرا  ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا 
.دنیامن  یم  تکرش  هصقانم  یدعب  لحارم  رد  یفیک ، یبایزرا  دنیارف  رد  مزال  زایتما  لقادح  بسک  تروص  رد  هدش و  یفیک  یبایزرا  ادتبا 

روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

روشک یتسیزهب  مرهچ  هقبط  کالپ 1121 ،  رهشکراپ ) یلامش  علض  ) شخب ضایف  دیهش  نابایخ   ، 1114648814 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

5417425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هناخریبد و  تامدخ  رابنا ، ینابهگن  هرادا ، فیظنت  تامدخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000092 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرف  هارمه  هب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  مالعتسا  هب  طوبرم  دانسا  یتسیاب  رگ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   هناخریبد   هناخریبد تامدخ   تامدخ رابنا ، ، رابنا ینابهگن   ینابهگن هرادا ، ، هرادا فیظنت   فیظنت تامدخ ، ، تامدخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 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

5417445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا تراجت  ندعم و  تعنص ،  لک  هرادا  تهج  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003492000007 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

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

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

لیوحت تلهم  ، ددرگیم لاطبا  یتساوخ  رد  تاصخشم  اب  ریاغم  تاداهنشیپ  دوش ، یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هتبثم  کرادم  دشاب ،  یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  دشاب ، یم  یراک  زور  تفه  تازیهجت 

 : یتسپ دک  تراجت ،  ندعم و  ، تعنص نامزاس  تفن  تکرش  یوربور  هر ) ) ینیمخ ماما  نادهاز خ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813796619

33231095-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232672-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا تراجت   تراجت وو   ندعم   ندعم تعنص ،  ،  تعنص لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  یکینورتکلا  تازیهجت  زا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003616000017 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 150 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب مق  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات  یکینورتکلا )  تازیهجت  زا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ (  حرش  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153137 یتسپ :  دک  مق ،  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  یرتم  راولب 75 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750901-025  ، 33555028-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33555013-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tape Quantum هاگتسد ود  تهج  هلاس  کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  رد  عقاو  Scalar i3

1101092935000280 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
سنسیال 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مقمق ناتسا   ناتسا کالماودانسا   کالماودانسا تبث   تبث لکلک   هرادا   هرادا یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت زازا   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

Tape QuantumTape Quantum  هاگتسد هاگتسد ودود   تهج   تهج هلاس   هلاس کیکی     ServiceService سنسیال   سنسیال شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   لامعا   لامعا ،، نیمات نیمات دادرارق   دادرارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
Scalar i3Scalar i3

2323
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مق ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 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

5417977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یناحیر  سدنهم  یاقآ  هرامش 09127571751  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  هربراک ، شیوداپ 400  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  یرادا  تاعاس 

1101003116000052 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716151944 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یولع  ناتسوب  بنج  ناهفصا ) هداج   ) ریدغ راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126233-025  ، 32126101-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32858231-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  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 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

5417980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000196 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/04/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک 

دشابیم تسویپ  رد  تاحیضوت 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   400400 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

ییا ییا هرامش   هرامش   500500 لتاکلآ   لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج یددع   یددع   500500 یدید   یآیآ   رلاک   رلاک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525
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سراف یا  هقطنم  قرب  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 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش ویسپ  هکبش  یرادهگن  یزادنا و  هار  هارمه  هب  یرازفا  مرن  یربهار  ، یرازفا تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف یا  هقطنم  قرب 

1101001046000230 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5418133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003019000009 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دادس یا  هنایار  یاهرازفا  ینابیتشپ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یلاتسیرک 1  هبعج  هتفرشیپ  یکسا  رپسک  سوریو  یتنآ  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1548944911 یتسپ :  دک  کالپ 136 ، - یبونج - نازار  شبن  دامادریم - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22225300-021  ، 22225071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26405348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هارمه   هارمه هبهب   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یربهار   یربهار ،، یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 2727

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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ییافوکش یروآون و  قودنص   :: 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

5418220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم سنسیال  یرازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000039 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  لدم 010  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  نیکرتشم  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  اوآ  یطابترا  عیانص  هدنزاس  عجرم  اوآ  یطابترا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اوآ  یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  تسین و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 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

5418503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . 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 

1101004519000124 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیما  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون   CD عون  EMS Software License رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
نیما یرون  تاطابترا  یروانف 

هتسب 64 دادعت : 
1401/04/11 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

31222084-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم سنسیال   سنسیال یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2828

CDCD  عون عون   EMS Software LicenseEMS Software License رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2929

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

بایغ5417676 روضح و  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ریواصت5417972 تیریدم  رازفا  هحفص 49)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5418662- رد 60 -  داعبا 60  کیتاتسا  یتنآ  بذاک  فک  قیرح -  تبوطر و  دض  رد 60  بذاک 60  فقس 
یفقس 60×60  led غارچ

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5417559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MECHANICAL SEAL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000342 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MECHANICAL SEALMECHANICAL SEAL ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5417669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  بسا  ثرآ 10 روسنادنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  بسا  رفص 7/5 ریز  هناخدرس  بآدض  قرب  ولبات 

1101095019000014 زاین :  هرامش 
نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناروآون یسدنهم  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  نمیا  تازیهجت  ناروآون  یسدنهم  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم   LCP لدم بآ  دض  یلحم  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
قرب نمیا  تازیهجت 

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

سراپ تدورب  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   ECL-90C2 لدم هناخدرس  یریخبت  روسنادنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع کیکی   بسا   بسا 7/57/5 رفص   رفص ریز   ریز هناخدرس   هناخدرس بآدض   بآدض قرب   قرب ولبات   ولبات ددع   ددع کیکی   بسا   بسا 1010 ثرآ   ثرآ روسنادنک   روسنادنک ناونع : : ناونع 3131

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

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

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

5417808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  قبط   TEM-EVO OPERATION TERMINAL DEUTZ دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000425 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
وکپه نیگنس  تازیهجت  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  زتیود  - ناملآ هدنزاس  عجرم   HEC200 لدم یزاسهار  لیب  باق  هعطق  هناورپ  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک 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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5418483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاووئدیو رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000157 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   PN-C-03UA01IH02OH لدم لاووئدیو  رلرتنک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  کالم  دشاب و  یمن  کالم  دک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط   TEM-EVO OPERATION TERMINAL DEUTZTEM-EVO OPERATION TERMINAL DEUTZ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

لاووئدیو لاووئدیو رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 3333

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون 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

5418662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس  led غارچ لنیوارس -  رد 60 -  داعبا 60  کیتاتسا -  یتنآ  بذاک  فک  ناملآ -   amf قیرح -  تبوطر و  دض  رد 60  بذاک 60  فقس  یراذگاو - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و تاو - لپا 40  - 60×60

لیذ  لوج  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 
رونکاف یور  رب  هدش  جرد  یتناراگ  یارداد  ندوب و  لانیجروا  طرش  هب 

1201001317000027 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

دشاب .  یم  یتسویپ  یاه  روتکاف  شیپ  هدنرب  مالعا  یارب  سایق  کالم  - 
دامن .  لامعا  روتکاف  شیپ  رد  ار  نآ  هدوزفا  شزرا  ندوب  اراد  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یرتسگداد  برد  ات  لمح  هنیزه 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف عمجرس   1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخ  تخادرپ  سانشراک  دات  زا  سپ  دیسررس 1403/11/15  هنازخ 010 و  قاروا  تروص  هب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733561 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یرتسگداد  هرامش 3  نامتخاس  ناوناب -  کراپ  بنج  نمهب  هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772482-024  ، 3740003-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33740003-024 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

6060 ×× 6060 یفقس   یفقس   ledled  غارچ غارچ - -  -  - 6060 ردرد     6060 داعبا   داعبا کیتاتسا   کیتاتسا یتنآ   یتنآ بذاک   بذاک فکفک   قیرح -  -  قیرح وو   تبوطر   تبوطر دضدض     6060 ردرد     6060 بذاک   بذاک فقس   فقس ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  تاصخشم  قبط 

1101001120000016 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش هعلاطم  تسویپ  تاحیضوت  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: 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

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 1و 2 و 3  هاگنامرد ه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدازراتخم سدنهم   09173877674: یگنهامه نفلت 

1101092113000279 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3535

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KENTEC FIRE ALARM CONTROL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001608 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   KENTEC هدنزاس عجرم   KENTEC یتراجت مان  قیرح  مالعا  دربراک   K11080M2 لدم  zone 8 لرتنک لناپ  الاک :  مان 
متسیس ینولآ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   KENTEC هدنزاس عجرم   KENTEC یتراجت مان  قیرح  مالعا  دربراک   K11031M2 لدم  Zone 3 لرتنک لناپ  الاک :  مان 
متسیس ینولآ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نالیگ هوک  نابراس  هدننک  هضرع  عجرم   KENTEC یتراجت مان   XT3Z لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) KENTEC FIRE ALARM CONTROL PANELKENTEC FIRE ALARM CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 3737

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120081 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدشن  دیرخ  هک   MCP 9720575 تساوخرد هب  طوبرم   ) ود هیحان  هاگورین  ریاف  متسیس  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5417399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

access point تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000339 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین ریاف   ریاف متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

access pointaccess  point ناونع : : ناونع 3939

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش لباک   لباک ملق   ملق   2222 ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

5417435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  هکبش  لباک  ملق   22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000879 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 17400 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 10500 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 12000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 750 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع ود   ) یراگنباتش هکبش  یاقترا  صوصخ  رد  زاین  دروم  تامدخ  راگنباتش +  هاگتسد  کی  تاصخشم  تسا - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تادنتسم  ربارب 

1101001069000023 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GEOSIG هدنزاس عجرم   GSR16 لدم یراگن  هزرل  راگن  باتش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم ربارب  ددع ) ود   ) یراگنباتش هکبش  یاقترا  صوصخ  رد  زاین  دروم  تامدخ  راگنباتش +  هاگتسد  کی  تاصخشم  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراگن یراگن هزرل   هزرل راگن   راگن باتش   باتش ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 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

5417659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  هفقو  نودب  قرب  لاعف و  ریغ  هکبش  تازیهجت  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000258 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هناماس ) رد  یراذگراب  احیجرت   ) لاسرا دات و  ، لیمکت تسا .  دات  دروم  دادرارق  قباطم  ارجا  بصن و  تامدخ  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربکا یاقآ  ینف 64572762  سانشراک  یعیفش.دشابیم 75358219  / یمازلا  یرادا 1401/04/11  تقو  نایاپ  ات  کرادم  دادرارق و  سیون 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفقو هفقو نودب   نودب قرب   قرب وو   لاعف   لاعف ریغ   ریغ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  مالعا  طئارش  تاصخشم و  ربارب   APC حرط  TRA-1142P لدم مایت  کر  ددع  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000268 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش  مایت  هدنزاس  عجرم   60x107x199 cm زیاس  TRA-1142p لدم یکشم  تینوی  هنایار 42  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  مالعا  طئارش  تاصخشم و  ربارب   APC حرط  TRA-1142P لدم مایت  کر  ددع  راهچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APCAPC  حرط حرط   TRA- 1 142PTRA- 1 142P  لدم لدم مایت   مایت کرکر   ددع   ددع راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) P/F GO PRESSURE REGULATORS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001600 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   PBS-105 لدم یراشف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نمرهب هیسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIMIT SWICHT یتراجت مان  لدم 0311  قرب  نایرج  لصو  عطق و  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپآ  زادرپ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GO Swicth لدم یسیطانغم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F GO PRESSURE REGULATORSP/F GO PRESSURE REGULATORS ناونع : : ناونع 4444
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هیمورا نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5418110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج ویسپ  هکیش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000385000044 زاین :  هرامش 

هیمورا نادنز  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیمورا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  لمح  هنیزه  دشابیم و  یتسویپ  تسیل  قبط  زاین  حرش  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735161141 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یزکرم  نادنز  ایرد  هداج  رتمولیک 5 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352131-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350500-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: 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 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

5418124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  هب  هجوت  اب  یراذگ  تمیق  - یرتویپماک هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000352 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  هیوست  / یتسویپ تسیل  هب  هجوت  اب  یراذگ  تمیق  - یرتویپماک هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج ویسپ   ویسپ هکیش   هکیش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   هجوت   هجوت اباب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق -- یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646
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یوضر ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیوسو  هنایار  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003266000045 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO5 Ultrium 3TB WROM Data Tape لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا هب  الاک  لیوحتزا  سپ  تخادرپ   ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   ** ) تسویپ تسیل  قبط   ** وکسیس چیوسو  هنایار  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  نتشاد  دش  دهاوخ  ماجنا  هطوبرم  سانشراک  داتو  نامزاس 

9185986111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  راولب  مایخ و  راولب  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37016000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37628330-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوسو   چیوسو هنایار   هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 4747
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  تنیالک  وریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000421 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Zero Client لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

 zero client :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ مالعتسا  حرش  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم 

.دندرگ یم  لاطبا  دش و  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  کرادم  دقاف  یاه  تمیق  هب  .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  هجوت 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 4848
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) COMEPI LIMIT SWITCHES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001610 زاین :  هرامش 

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت واک  ذیناپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMEPI یتراجت مان   Z11 لدم یکیرتکلا  یکیناکم و  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: 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 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

5418420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ) هکبش تینما  رازفا  تخس  لاوریاف  -XG210 لدم  UTM Sophos یارب  email protection هلاسکی سسنیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم

1101003454000147 زاین :  هرامش 
یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 126 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار  هدننک 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) COMEPI  LIMIT SWITCHESCOMEPI  LIMIT SWITCHES ناونع : : ناونع 4949

سسنیال سسنیال ناونع : : ناونع 5050
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5418482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IOS یناسر زورب  نیرخا  هارمه  هب   CISCO 2906X چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000891 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   SL7 لدم  A 630 نایرج  kV 36 ژاتلو طسوتم  راشف  رنویسکس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  یرابتعا  طقف  دیرخ  دشابیمن  یسررب  لباق  ینف  داهنشیپ  نودب  یلام  داهنشی  ÷ دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد  تدوع  الاک  تریاغم  تروص  رد  دشابیم 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25133-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراجت5417445 ندعم و  تعنص ،  لک  هرادا  تهج  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ 
ناتسا

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5417559MECHANICAL SEAL(23 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتکژورپ5417616 هحفص 40)وئدیو  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

بایغ5417676 روضح و  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ییا5417980 هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هار5418011 هارمه  هب  یرازفا  مرن  یربهار  ، یرازفا تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
ویسپ هکبش  یرادهگن  یزادنا و 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لکد5418313 هحفص 41)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

IOSIOS یناسر   یناسر زورب   زورب نیرخا   نیرخا هارمه   هارمه هبهب     CISCO 2906XCISCO 2906X چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 5151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5418503CD عون  EMS Software License رازفا مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نرتسو5418665 شفنب  تیابارت  دراه 4  هکبش -  لباک  گم -  ماد 4  هتسب  رادم  نیبرود  نیمات - :
 ... لاتیجید و

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5417616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهجافرص  یباختنادک  ناریا 

1101000155000041 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

OPTOMA هدنزاس عجرم   ES526 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-Link یتراجت مان  لدم 1000  لگناد  اتید  مدوم  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت.تسا زایندروم  یتسویپ  کرادمرد  هدش  مالعاریداقمو  تاصخشم  قبطانیعالاک.دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهجافرص  یباختنادک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرد  لاطبا  هب  راتخم  کناب  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  قیرطزا  تسویپروتکاف  شیپ  لاسراو 

7613856993 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  بعش  تیریدم  نامتخاس  ملعم  نابایخ  یادتبا  سدق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5252
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ناردنزام دابآدومحم ـ  تفن  شزومآ  زکرم   :: 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 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

5417637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چات هطقن  رتم 20  یتناس  رد 104  ینوریب 174  داعبا  دیوردنا  لدم 2021  چنیا  زیاس 75   4k چات یتلام  چات  یس  دنمشوه  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
x 40 تعرس

1101095707000007 زاین :  هرامش 
ناردنزام - دابآدومحم تفن  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه زبس  میمصت  هدننک  هضرع  عجرم  چات  یس  یتراجت  مان   LSE2075EB لدم  in 75 زیاس  LED یسمل رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631963133 یتسپ :  دک  دابادومحم ،  تفن  شزومآ  زکرم  شک  تفن  راولب  یدازآ  راولب  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737570-011  ، 44737716-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737716-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چات چات هطقن   هطقن   2 020 رتم   رتم یتناس   یتناس   104104 ردرد   ینوریب  174174   ینوریب داعبا   داعبا دیوردنا   دیوردنا   2 02 1202 1 لدم   لدم چنیا   چنیا   7575 زیاس   زیاس   44kk چات   چات یتلام   یتلام چات   چات یسیس   دنمشوه   دنمشوه لنپ   لنپ ناونع : : ناونع
xx  4040 تعرس   تعرس
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تشر یرادرهش  کی  هقطنم   :: 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 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

5417535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یرادرهش  کی  هقطنم  هدودحم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  تسیا  طوطخ  اه و  هاکتعرس  یکیفارت  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090692000016 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  کی  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشر یرادرهش  کی  هقطنم  هدودحم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  تسیا  طوطخ  اه و  هاکتعرس  یکیفارت  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153737715 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  - ملعم - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33231043-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231043-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفت یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر تشر یرادرهش   یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم هدودحم   هدودحم ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   تسیا   تسیا طوطخ   طوطخ وو   اهاه   هاکتعرس   هاکتعرس یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5454

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت ریاس  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005379000022 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تفت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاه  نیشام  تکرش  هدنزاس  عجرم   BESAT یتراجت مان  نتراک   BST 13 لدم سکاب  لاو  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
قافآ هکبش  ناگرهم  هدنزاس  عجرم  قافآ  هکبش  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   Sftp lszh لدم  m 305 لوط  Cat 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  مالعتسا  یهگآ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991713539 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622040-035  ، 32622044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623880-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر یرادرهش  کی  هقطنم   :: 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 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

5417857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یرادرهش  کی  هقطنم  هدودحم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  تسیا  طوطخ  هدایپ و  رباع  یاه  هاگرذگ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090692000017 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  کی  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشر یرادرهش  کی  هقطنم  هدودحم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  تسیا  طوطخ  هدایپ و  رباع  یاه  هاگرذگ  یکیفارت  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4153737715 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  - ملعم - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33231043-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231043-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیریش رصق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5417983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  مالعتسا  هگرب  ربارب  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005321000001 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیریشرصق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هارراهچ  دربراک   LED پمال عون   TR-3 لدم هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

نیریش رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هگرب رد  یمالعا  تمیق  هدنشورف  ، ندش  هدنرب  رایعم  دشاب و  یم  یمازلا  مالعتسا  هگرب  یراذگراب  لیمکت و  هارمه  هب  هدش  هتساوخ  دراوم  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  مالعتسا 

6781713155 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  نیریش  رصق  نیریش ،  رصق  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422352-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423168-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشر یرادرهش   یرادرهش کیکی   هقطنم   هقطنم هدودحم   هدودحم ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   تسیا   تسیا طوطخ   طوطخ وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5656

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5418188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غارچ هلک  هارمه  هب  یا  هناورپ  لدم  غارچ  هیاپ  ددع  دیرخ 100  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005862000024 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  ناویرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  نایاش  یتراجت  مان   W 50 ناوت هناورپ  لدم   m 6 عافترا موینیمولآ  سنج  یزتناف  یکراپ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، رتم عافترا 2/7  هب  تسویپ ) ریوصت  غارچ (  هلک  هارمه  هب  هناورپ  لدم  یکراپ  غارچ  هیاپ  ددع  دیرخ 100  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناویرم  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن مادفا  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و  دولناد ، هب  تبسن  نایضاقتم  .دیامن  یرادیرخ  تسویپ  مرف  تاصخشم  هب 

6671845579 یتسپ :  دک  ناویرم ،  یرادرهش   - یرادرهش هارراهچ   - ناویرم ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34529709-087  ، 34521445-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521446-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غارچ غارچ هلک   هلک هارمه   هارمه هبهب   یایا   هناورپ   هناورپ لدم   لدم غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یاه  یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون 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

5418313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ ناتسرهش  هب  ریواصت  لاقتنا  نیبرود و  یزادنا  هار  لکد و  بصن  دنامسپ و  تیریدم  رهشدازآ  تیاس  رد  لکد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ ناتسا  یموب  یاه  هدننک  تکرش  طقف 

1101093211000001 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یاهیرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تازیهجت  تسیل  دشاب و  یم  هباشم  دک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ریواصت  لاقتنا  ریواصت و  لماک  لیوحت  ات  بصن و ...  لمح و  هیارک ،  لماش  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

4915764416 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480272-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480073-017 :: 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  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لکد لکد بصن   بصن ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 60 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wle5rfb3389za?user=37505&ntc=5418313
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ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 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

5417497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  اب  قباطم  ییا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف لصاح  سامت  ینابرق  سدنهم   09126715068 هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1101030600000047 زاین :  هرامش 
ییابطابط همالع  هاگشناد  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 : 

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

یتسویپ لیاف  اب  قباطم  ییا  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  ینابرق  سدنهم   09126715068 هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737554-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: 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

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5417676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000344 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ییا ییا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 6060

بایغ بایغ وو   روضح   روضح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 60 ھحفص 47 
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یلال ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون 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

5417758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر غلبم 200/000/000  عافترا  رتم  ضرع و 2  رتم  داعبا 3  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005826000002 زاین :  هرامش 

یلال ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم  6 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یلال ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

غلبم 200/000/000 عافترا  رتم  ضرع و 2  رتم  داعبا 3  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6494143746 یتسپ :  دک  یلال ،  یتسیزهب  هرادا  جیسب  نابایخ  یلال  یلال ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43292940-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43292940-061 :: 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

ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ 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

5418518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- زاوها دالیم  ناتسرامیب  یدورو  کیتاموتا  برد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000108 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تالیهست یبیکرت  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  -- یزابهش 09168847353 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 6262

یدورو یدورو کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 60 ھحفص 48 
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درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون 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

5418661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... تیفارشا و عفر  حلاصم ، یروآ  عمج  بیرخت ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  هدام 100 و 55  نویسیمک  یارآ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101005312000029 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/31 زاین :  خیرات 
درک رهش  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  هدام 100 و 55  نویسیمک  یارآ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: 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

لکد5418313 هحفص 41)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفارشا تیفارشا عفر   عفر حلاصم ، ، حلاصم یروآ   یروآ عمج   عمج بیرخت ، ، بیرخت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 60 ھحفص 49 
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ناتسرل نادمه -  حتفم  دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  یرادا  نامتخاس  تقرس  مالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  یتظافح  متسیس  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه

1101001490000014 زاین :  هرامش 
حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

نادمه حتفم  دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  یرادا  نامتخاس  تقرس  مالعا  هتسب و  رادم  نیبرود  یتظافح  متسیس  نیمأت  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ ،  دک  کالپ 30 -  ربونص -  یرتم  نابایخ 12  نابآ -  نادیم 13  هب  هدیسرن  هیمطاف -  راولب  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6519955985

38202650-081  ، 32541450-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32541459-081 :: 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

نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5417685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس تقرس   تقرس مالعا   مالعا وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   ماد   ماد وو   تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یرادا -  لاور  قبط  هیوست  - هباشم دک  ناریا  طبترم -  تازیهجت  ماد و  تلوب و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000053 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   Bell Sounder cw Cover لدم  db 109 تقرس مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-D540W لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   SONY یتراجت مان   RM-BR300 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
اوآ کین 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M339F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/15 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 43 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
دابآ هاش  یراختفا  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نرتسو  یتراجت  مان   TB 1/2 تیفرظ  WD لدم هظفاح  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شفنب کسید  دراه  ریگدزد Z4ultra و  جیکپ  ماد IPC-HDW-2431TP-AS-S4 و  نیبرود  DH-IPC-HFW1431T-ZS-S4 و  تلوب نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رظن قبط  دات  ناگیار -  الاک  لمح   - دشاب  non POE افطل  NVR هکبش چوس  ندوب   POE لیلدب  - NVR5216-16P-4KS2E زاس هریخذ  ارت و  نرتسو 10 

ناسانشراک

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریشبجع هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093754000008 زاین :  هرامش 

ریش بجع  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  MBV-XWST هتسبرادم نیبرود  تنیالک  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناراک سیطانغم  نما  رهش 
هتسب 60 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ریش بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازفا مرن   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یارب  ددع   60 دادعت هب   STARTER هخسن AXXON NEXT دنرب ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 1  ، ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  ، هدننک نیمات  اب  لقنو  لمح  هنیزه  ، دشاب یلاع  تیفیکو  درادناتسا  یاراد  دشاب  لوئسم  ماقم  دات  دروم 

5541753389 یتسپ :  دک  ریش ،  بجع  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  جیسب -  نادیم  ریش -  بجع  ریش ،  بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37624200-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37624200-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 6767
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون 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

5418665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... لاتیجید و نرتسو  شفنب  تیابارت  دراه 4  هکبش -  لباک  گم -  ماد 4  هتسب  رادم  نیبرود  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  لوادج  قبط  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 

رونکاف یور  رب  هدش  جرد  یتناراگ  یارداد  ندوب و  لانیجروا  طرش  هب 

1201001317000028 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

دشاب .  یم  یتسویپ  یاه  روتکاف  شیپ  هدنرب  مالعا  یارب  سایق  کالم  - 
دامن .  لامعا  روتکاف  شیپ  رد  ار  نآ  هدوزفا  شزرا  ندوب  اراد  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یرتسگداد  برد  ات  لمح  هنیزه 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف عمجرس   1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخ  تخادرپ  سانشراک  دات  زا  سپ  دیسررس 1403/11/15  هنازخ 010 و  قاروا  تروص  هب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733561 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یرتسگداد  هرامش 3  نامتخاس  ناوناب -  کراپ  بنج  نمهب  هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772482-024  ، 3740003-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33740003-024 :: 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

تازیهجت5417643 ریاس  نیبرود و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لکد5418313 هحفص 41)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5417399access point(29 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ...  ... وو لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو شفنب   شفنب تیابارت   تیابارت   44 دراه   دراه هکبش -  -  هکبش لباک   لباک گمگم -  -  ماد  44   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع 6868
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " 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

طبترم5417685 تازیهجت  ماد و  تلوب و  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لکد5418313 هحفص 41)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یناگیاب5418075  ، رورس قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  بصن  لمح و  هحفص 7)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره 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

5418166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  4  ) ییولیک شش   CO2 یناشنشتآ لوسپک  ردنلیس )  15  ) ییویلک زاگ 6  ردوپ  یناشنشتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000314 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 19 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5417513 تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 26)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5417967 ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هحفص 26)ریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییولیک5418166 شش   CO2 یناشنشتآ لوسپک  ردنلیس )  15  ) ییویلک زاگ 6  ردوپ  یناشنشتآ  لوسپک 
( ددع  4)

هحفص 55) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( ددع ددع   44  ) ) ییولیک ییولیک شششش     CO2CO2 یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ردنلیس ) ) ردنلیس   1515  ) ) ییویلک ییویلک   66 زاگ   زاگ ردوپ   ردوپ یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6969
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب5417915 تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  داجیا  هحفص 7)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5418167 حرش  تسیل و  قبط   ) KENTEC FIRE ALARM CONTROL PANEL
( تساوخرد

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5417399access point(29 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تازیهجت5417643 ریاس  نیبرود و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

تازیهجت5417643 ریاس  نیبرود و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

تازیهجت5417643 ریاس  نیبرود و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

کیتاموتا5417758 یا  هشیش  برد  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طبترم5417685 تازیهجت  ماد و  تلوب و  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003450000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417793 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ  دانسا  قیرط  زا  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنازخ دانسا  قیرط  زا  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,017,950,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا  دهشم   ، 9137843839 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 7070
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون 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

5418303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق لودجو  یصوصخ  طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم   , tape زاس هریخذ  هاگتسد  اب san و  رورس  طابترا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003809000138 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TB 1/2 تیفرظ  MS2300sa controller لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یلخاد 2045  ، یقارشا یاقآ  بانج  هطوبرم -  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5417793 هاگتسد  کی  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 57)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

5418303tape زاس هریخذ  هاگتسد  اب san و  رورس  طابترا  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

tapetape زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو     sansan اباب   رورس   رورس طابترا   طابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5418410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب   HP رورس هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000036 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب   HP رورس هعطق  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رازفا5417425 مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هناخریبد و  تامدخ  رابنا ، ینابهگن  هرادا ، فیظنت  تامدخ ،
هکبش

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اداکسا5417743 رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کالماودانسا5417799 تبث  لک  هرادا  یکینورتکلا  تازیهجت  زا  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ 
مق ناتسا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت5417972 تیریدم  رازفا  هحفص 49)مرن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تهج5417975 هلاس  کی   Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  دیدمت 
Tape Quantum Scalar i3 هاگتسد ود 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5417977 شیوداپ 400  سوریو  یتنآ  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدش _  _  هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     HPHP  رورس رورس هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 7272
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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

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

هار5418011 هارمه  هب  یرازفا  مرن  یربهار  ، یرازفا تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
ویسپ هکبش  یرادهگن  یزادنا و 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5418133 لیاف  هحفص 16)قبط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم5418220 سنسیال  یرازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوش5418410 تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب   HP رورس هحفص 58)هعطق  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5418503CD عون  EMS Software License رازفا مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ددرت5418256 لرتنک  دنمشوه  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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