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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

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

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 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1414))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4646))

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

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

زا 50 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 39

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " 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 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

زا 50 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " 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 50 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتامدخ گرزب  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/04/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414696 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   زا  سپ  یراک  زور  جیاتن 10  مالعا   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت زکرم  ییوگخساپ  یزاسدنمشوه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

سامت  زکرم  ییوگخساپ  یزاسدنمشوه  هنیمز  رد  لاعف  ربتعم و  یاهتکرش  ییاسانش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم هب  یکناب  همانتنامض  تروصب  هصقانم  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  ییاناوت  دشاب و  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  پاچ  یاه  هنیزه  یمامت 

لایر   1.000.000.000
.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  در  ای  لوبق  رد  رازگ  هصقانم 

کالپ 61 ریما -  هچوک  یاهتنا  مارآ -  هچوک  یرومیت -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ  زا  دعب  لامش -  ماما  راگدای  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

شناد یاقا  نفلت 09127624145  هرامش  اب  ینف  تاعالطا  بسک   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093750000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414775 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  هداد  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه  هداد  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
6,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   325,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم هناخباتک  دانسا و  نامزاس   ، 1538633311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

سامت سامت زکرم   زکرم ییوگخساپ   ییوگخساپ یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ناونع : : ناونع 11

اهاه هداد   هداد زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 50 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 12  ات  رثکادح  : تیاس زا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415195 :: هرازه هرازه هسدکدک   زور  تعاس 10  : بو فلا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش 

یزکرم کناب  دامادریم  عمتجم  دنمشوه ) تیریدم  لرتنک و   ) BMS متسیس یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس 1.650.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

کالپ 198  قباس ،) هاگپ  شخبرون  رتکد  نابایخ  شبن  دامادریم ، راولب  نارهت ، شیاشگ :  :: سردآ سردآ
هرادا یزکرم ، کناب  نامتخاس  یزکرم ، کناب  هچوک  لوبناتسا ، هارراهچ  هب  هدیسرن  یسودرف ، نابایخ  نارهت ، : فلا یاه  تکاپ  هئارا  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن 

دانسا  روما  یزکرم و  هناخریبد 
هصقانم روما  ینف و 64464414 و 02164464409  روما  02129953195 و 29953059 

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02141934 و1456  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم وو   لرتنک   لرتنک  ) ) BMSBMS متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار روما   روما 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 50 ھحفص 5 
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1402/04/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414977 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 9   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب  دیهش  ردنب  قرب  تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  داجیا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  رنهاب  دیهش  ردنب  قرب  تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  داجیا  هژورپ  دیدجت  دراد  رظن  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  نارادساپ ، راولب  سابعردنب ، رهش  ناگزمره ، ناتسا   :: سردآ سردآ

 - 88969737 سامت 02141934 -  زکرم   - 32129271-076 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/039 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  داهنشیپ  لیوحت  دانسا و  تفایرد   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 یرادا 8  تاعاس  رد  دانسا  ذخا  خروم -   15

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح افطا  نالعا و  یاهمتسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، نیمات ،

رب یهگآ  جرد  هنیزه  رگ -  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  لایر -  نازیم 1.500.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط   6 کالپ یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  هردام  نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ
کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف ، سردآ  یداهنشیپ ، تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش یاقآ   27370 :: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسپ تسپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا عماج   عماج هکبش   هکبش داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 44

تازیهجت تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات 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 50 ھحفص 6 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هصقانم ) دیدجت   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101104 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم   LCP لاتیجید یاه  میس  یب  هکبش  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: nicico.com sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
dargah.nicicoportal.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

بوخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  ناتسلگ  هقطنم  برغ  یرون  ربیف  لباک و  هکبش  یاه  حرط  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: golestan.tci.ir- www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCPLCP  لاتیجید لاتیجید یاه   یاه میس   میس یبیب   هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

یرون یرون ربیف   ربیف وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع 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 50 ھحفص 7 
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رهپس نایسراپ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  یلا  زا 1401/4/11  دانسا  تفایرد   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

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

5415092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیولسع رهم و  یاه  تیاس  رد   TETRA یروانف رتسب  رب  یزادنا  هار  بصن و  دوخ و  زاین  دروم  ییویدار  یاه  متسیس  دیرخ  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  همانزور  رد  هصقانم  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  لایر -  نیمضت 22.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3، کالپ 346 ، یقرش ، دامادریم  راولب  سردم  هارگرزب  نارهت ، : سردآ هب  تکرش  نیا  یزکرم  رتفد  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  یرادا  تاعاس   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  تیریدم 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/3/28  دانسا  تفایرد   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم :: 1401/04/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CR1 دحاو یساسا  تاریمعترد  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  - 

هب طوبرم  یدنب  بانط  تایلمع  هژورپ و  رمتسم و  یاهرابنا  یالاک  یدوجوم  شرامش  یسرزاب و  یهدناماس ، الاک و  عیزوت  یفافص و  هیلخت  یرادرابنا ، تامدخ  هئارا  - 
نآ 

هکبش  عیزوت  یاه  قاتا  هب  طوبرم  یرون  ربیف  یشک  لباک  تایلمع  یارجا  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ  تفن  شیالاپ  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  کرادم  لاسرا   :: سردآ سردآ
تکرش یاه  نامیپ  روما  هاگشیالاپ  یلصا  هزاورد  بنج  دور  دنورا  هیشاح  نادابآ  داهنشیپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم 

06153183338 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06153264476 :: 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 یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 88

وو الاک   الاک عیزوت   عیزوت وو   یفافص   یفافص هیلخت   هیلخت یرادرابنا ، ، یرادرابنا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا - - CR1CR1 دحاو   دحاو یساسا   یساسا تاریمعترد   تاریمعترد زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نآنآ هبهب   طوبرم   طوبرم یدنب   یدنب بانط   بانط تایلمع   تایلمع وو   هژورپ   هژورپ وو   رمتسم   رمتسم یاهرابنا   یاهرابنا یالاک   یالاک یدوجوم   یدوجوم شرامش   شرامش وو   یسرزاب   یسرزاب یهدناماس ، ، یهدناماس

99

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

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/025 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/03/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نازیم 900.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هیارا 

عطاقت قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16  یرادا 8 تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش 27370 یاقآ   :: 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

سامت5414696 زکرم  ییوگخساپ  هحفص 4)یزاسدنمشوه  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5414775 هداد  زکرم  یرادهگن  هحفص 4)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم تاداهنشیپعبنم لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414232 :: هرازه هرازه :دکدک   تاکاپ ییاشگزاب   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  10 ارجا : تدم  مود ـ  تبون  یدیدجت  نانادبآ ـ ) رهش -  هرد  هردب -   ) یکیفارت در  گنر  دیرخ  هصقانم : عوضوم  83/401/43 ـ  هصقانم : هرامش  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  474.240.000 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم  9.484.800.000 ـ  لایر :)  ) دروآرب  ـ

غلبم 33.072.000.000 ـ  لایر :)  ) دروآرب هام ـ   3 ارجا : تدم  مود ـ  تبون  یدیدجت  ینمیا ـ  تازیهجت  دیرخ  هصقانم : عوضوم  83/401/44 ـ  هصقانم : هرامش  . 2
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  1.653.600.000 ـ  لایر :)  ) نیمضت

دروآرب هام ـ   3 ارجا : تدم  مود ـ  تبون  یدیدجت  یقرب 1401  ـ رالوس و  هناخ  هس  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  هصقانم : عوضوم  83/401/45 ـ  هصقانم : هرامش  . 3
تازیهجت  تاسیسات  ای  ورین  زاین : دروم  هتشر  1.014.188.500 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم  20.283.770.000 ـ  لایر :) )

دروآرب هام ـ   10 ارجا : تدم  مود ـ  تبون  یدیدجت  دابآ ـ ) نیرز  نارلهد -  نارهم -   ) یکیفارت درس  گنر  دیرخ  هصقانم : عوضوم  83/401/46 ـ  هصقانم : هرامش  . 4
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  627.022.500 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم  12.540.450.000 ـ  لایر :) )

دروآرب هام ـ   10 ارجا : تدم  مود ـ  تبون  یدیدجت  نالیله ـ ) ناوریس -  لوادرچ -   ) یکیفارت درس  گنر  دیرخ  هصقانم : عوضوم  83/401/47 ـ  هصقانم : هرامش  . 5
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  578.110.000 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم  11.562.200.000 ـ  لایر :) )

ـ  هام  10 ارجا : تدم  مود ـ  تبون  یدیدجت  یهاشکلم ـ ) راوچ  ناویا -  مالیا -   ) یکیفارت درس  گنر  دیرخ  هصقانم : عوضوم  83/401/48 ـ  هصقانم : هرامش  . 6
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  682.922.500 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم  13.658.450.000 ـ  لایر :)  ) دروآرب

133.639.622.099 لایر :)  ) دروآرب هام ـ   9 ارجا : تدم  یهاشکلم  ـ یهار  هس  عطاقت  تلافسآ  یزاس و  نمیا  هصقانم : عوضوم  83/401/62 ـ  هصقانم : هرامش  . 7
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  6.681.981.100 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم   ـ

(: لایر  ) دروآرب هام ـ   5 ارجا : تدم  موس ـ  تبون  یدیدجت  دابآ -  نیرز  یلوم  ییاتسور  هار  ثادحا  هصقانم : عوضوم  83/401/9 ـ  هصقانم : هرامش  . 8
یربارت هار و  زاین : دروم  هتشر  1.210.135.633 ـ  لایر :)  ) نیمضت غلبم  24.202.712.662 ـ 

یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  همان ی  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  ربتعم  نیمضت  نیمضت : عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یزکرم  یلم  کناب  دزن  هدرپس  هوجو  زکرمت  هدرپس 4067063707760765  باسحب  یدقن  زیراو  شیف 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس ) )

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

هناخریبد  دحاو  مالیا ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم ، راولب  مالیا ، فلا : تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
یتنرتنیا تیاس  هب  هعجارم  تاعالطا : تفایرد 

 - 08433338400  - 08433330195  - 08433362922 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 یگدیسر : نامیپ و  هرادا   :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو 140 ـ  ـ  1140 1 یقرب   یقرب وو   رالوس   رالوس هناخ   هناخ هسهس   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ینمیا ـ  ـ  ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یکیفارت ـ  ـ  یکیفارت دردر   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  دانسا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414986 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

و تاعطق 1 و 2 )  ) یلغواویا دنرم -  و  تاعطق 1 و 2 )  ) دابآ ناتسب  بارس -  یلصفم  یسرجوین  بصن  تخاس و  حلاصم ، هیهت  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رین  بارس -  روحم 

لایر غلبم 1.148.803.636.638  هب  لاس 1401  هاگدورف  دناب  نهآ و  هار  هار ، هیاپ  یاهب  تسرهف  ساسارب  دروآرب  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  درایلیم  نیمضت 30  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرف نابایخ  یدرگتسد -  دیحو  نابایخ  سردم - هارگرزب  نارهت -  یناشن  هب  روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
شرآ راولب  شبن  راشفا - 

4-02166571503  - 1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

نایناریا نامتخاس  هزاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   4 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب یولوم و  راهب ، نابایخ  تلافسآ  شکور  شارت و  حلاصم ، هیهت  : فلا دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  ریز  یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وردوخ ناریا  برد 13  رد  ور  هدایپ  یارجا  ینتب و  یزاسفک  تلافسآ ، یزاس  ریز  یارجا  حلاصم و  هیهت  هب  وردوخ  ناریا  تکرش  حطس  رد 

لایر درایلیم  بیترت 100 و 60  هب  ریهجت 104  یرسالاب 1/41 و  بیرض  اب  یبیرقت  دروارب 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 4/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هار ای  هینبا  هبتر 5  لقادح 

ناتسلگ 4-3 شبن  نمهب  کرهش 22  یبونج ، رگتیچ  راولب  جرک ، نارهت -  نابوتا   :: سردآ سردآ

44195795-44195798 :: نفلت :: Bazargani@sazehilcco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   تخاس   تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

نابایخ نابایخ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   شارت   شارت حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اجاهن یسدنهم  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

4114 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش تعاس 8  زا  یراک  زور  تدم 5  هب  یهگآ  نیا  رد  هخروم  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12

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

5415186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت رهش  رد  عقاو  ینوکسم  کلم  اب  رتاهت  تروص  هب  دابآرهم  هاگیاپ  یاهرتلیش  یاهتنا  راوید  یلیر و  یاه  برد  یارجا  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسدنهم تنواعم و  اجاهن ، یهدنامرف  داتس  هپس ،  کناب  بنج  یتخرد  هاگتسیا  یزوریپ ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

33335011 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5415195( دنمشوه تیریدم  لرتنک و   ) BMS متسیس یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، هحفص 5)روما  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگیاپ هاگیاپ یاهرتلیش   یاهرتلیش یاهتنا   یاهتنا راوید   راوید وو   یلیر   یلیر یاه   یاه برد   برد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 50 ھحفص 12 
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارامیب هدنورپ  نکسا  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004688000051 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 80000 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ و یاه  مرف  لیمکت  هب  مزلم  نایضاقتم.دشاب  یم  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  راک  یارجا  هوحن.دشاب  یم  ههام  تروص 11  هب  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  اهنآ  ددجم  یرازگراب  نکسا و 

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52236211-051  ، 52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب نارامیب هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا روما   روما ماجنا   ماجنا 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 50 ھحفص 13 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن لصاح  سامت  ینیسح  مناخ  ای  یمیظع  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  یگنهامه و  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تخادرپ 

1101001093000033 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

مرت تدم 3  هب  تکناک  یبودا  رتسب  رد  یسیلگنا  ریغ  ینس  هورگ  همه  ینوناک و  نورب  کدوک  ناناوجون  نالاسگرزب  ینس  هورگ  نیالنا  سالک  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( هتفه زور  رد 7  نامزمه  رفن  رازه   15  ) رفن رازه  لقادح 50  یارب  نیالنا  شزوما  یرازگرب  تهج  مزال  تخاس  ریز  یرجم  هام  لداعم 9 

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

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمز و یلم  نامزاس  یقرش -  ناجیابرذآ  یزاسرهش  هار و   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نکسم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5414727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقوقح کالما و  تنواعم  اداس -  هناماس  رد  تاعالطا  جرد  تسویپ و  رد  جردنم  طیارش  حرش و  هب  دانسا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091597000005 زاین :  هرامش 

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  یقرشناجیابرذآ    یزاسرهش  هار و  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تسویپ دروم -  1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقوقح کالما و  تنواعم  اداس -  هناماس  رد  تاعالطا  جرد  تسویپ و  رد  جردنم  طیارش  حرش و  هب  دانسا  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157733398 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  رصعیلو ، ییالابرس  زیربت ، زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33309051-041  ، 33691051-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33691056-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دانسا دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 50 ھحفص 14 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط   - یعیبط زاگ  نیکرتشم  ضبق  کمایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000035 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یسراف  کمایپ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن ینابیتشپ  ار  تکرش  رد  دوجوم  تلود  ناوخشیپ  تامدخ  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000167 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نومیار  متسیس  ناحارط  هدنزاس  عجرم  نومیار  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تلود  ناوخشیپ  ناونع  نژرو 1/0  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نومیار متسیس  ناحارط  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعیبط یعیبط زاگ   زاگ نیکرتشم   نیکرتشم ضبق   ضبق کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 1818

بوبو تحت   تحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 50 ھحفص 15 
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5415112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هدایپ  رارقتسا و  هارمه  هب  ( SIEM  ) یتینما تاعالطا  عیاقو و  تیریدم  هناماس  هئارا  تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000106 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: 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

نامتخاس5414414 ( CCTV  ) یریوصت تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5415015 تسیل  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسدو  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاس یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا هارمه   هارمه هبهب   ( ( S IEMSIEM  ) ) یتینما یتینما تاعالطا   تاعالطا وو   عیاقو   عیاقو تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هئارا   هئارا ناونع : : : : ناونع 2020

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

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

زا 50 ھحفص 16 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / نیبروت تعرس  لرتنک  متسیس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003327 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب و تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GITEQ هدنزاس عجرم   V942 لدم قرب  هاگورین  روتارنژ  لرتنک  متسیس  هعطق  کر  الاک :  مان 

انپم لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1457-1458-1469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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 حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // نیبروت نیبروت تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس کرکر   ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هدننک  تکرش  گربرس  رد  ینف  داهنشیپ  حیضوت :  یناشن  شتآ  متسیس  تهجزادنا  هار  لنپ  هارمه  هب  پمپورتکلا  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  دنرب  رکذ  قبطنم و  تاصخشم 

1101093984000449 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   W.P.B 2700 لدم یناشن  شتآ  جیتسا  ود  ژویفیرتناس  بآ  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم تسویپ  کرادم  هب  اضما ) رهم و  ) دات یراذگراب و   ، اضاقت قیقد  مالقا   ، طیارش یسرری  تهج.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.افطل یرادا  تقو  رد  سامت  سانشراک 09169831630-09166817512 - .دوش 

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

11111-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس تهجزادنا   تهجزادنا هار   هار لنپ   لنپ هارمه   هارمه هبهب   پمپورتکلا   پمپورتکلا جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5414504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنلیشاب لیرزوه  هرقرق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000096 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 118 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ینف  یسرزاب  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  پآ  ستاو  ناسر  مایپ  هب  زهجم  هارمه  نفلت  هرامش  -2

دیآ لمعب  تسویپ  یاه  هگرب  ای  هگرب  هب  رفاو  تقد  - 3
.ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  تاصخشم  -4

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یراوید یراوید قیرح   قیرح افطا   افطا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ گنلیشاب - - گنلیشاب لیرزوه   لیرزوه هرقرق   هرقرق ناونع : : ناونع 2323

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

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

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

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

5414298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم هب  حیحص  تاعالطا  تفایرد  تهج  دشابیم ، هباشم  اهدک  ناریا  داباهم ، لحاس  یراجت  عمتجم  قیرح  نالعا  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف هعجارم  یتسویپ 

1101005766000036 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دهشم ناشفا  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب   V 500-300 ژاتلو  PVC شکور سنج   2x1/5 mm^2 ناشفا یسم  قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 8000 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
اتیپوس یدیلوت  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 45  هتسب   m 2 لوط  20x20 mm زیاس  cm 2 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-HSD 1015 لدم فراعتم  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نمیا نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-CP 95 لدم فراعتم  تسیر  تست و  دیلک  اب  ریذپ  تشگرب  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 200 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج داباهم  یرادرهش  هب  ار  مالقا  زا  هنومن  کی  هلماعم  ماجنا  زا  لبق  یتسیاب  هدنرب  .دشاب  قرب  هرادا  دات  دروم  لباک  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  هطوبرم  یاهدحاو  یناشن و  شتآ  دات 

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: 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

یراجت یراجت عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح نالعا   نالعا لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 2424

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

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

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

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

5414460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  ربارب  تاحیضوت   ) قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000169000003 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیواج تراجت  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم   FCDT یتراجت مان   MAG-02 لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  صخشم  یتسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  مالقا  زیر  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715788347 یتسپ :  دک  یتسپ 767 ،  قودنص  تراجت  ندعم و  تعنص ،  نامزاس  داشرا ،  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33479356-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446710-044 :: 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

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

5414605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000155 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 8 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب تاحیضوت   تاحیضوت  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5415116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمسق نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** FIRE&GAS&SMOKE DETECTION SYSTEM VESDA: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت 

1101093498003338 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناتسراجم  هدنزاس  روشک   VESDA BY XTRALIS هدنزاس عجرم   VLP-002-00 لدم قیرح  مالعا  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   XTRALIS هدنزاس عجرم   VESDA یتراجت مان   ECO لدم قیرح  مالعا  زاگ  دود و  هدنکم  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
قیرح هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   VESDA هدنزاس عجرم   VESDA یتراجت مان  قیرح  مالعا  متسیس  دربراک   Vsp-005 روسنس الاک :  مان 

اناداپآ
ددع 8 دادعت : 

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

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

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

31466291-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت تمسق   تمسق نتفرگ   نتفرگ رظن   رظن ردرد   **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** FIRE&GAS&SMOKE DETECTION SYSTEM VESDAFIRE&GAS&SMOKE DETECTION SYSTEM VESDA:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ هیارا   هیارا تهج   تهج تساوخرد   تساوخرد

2727
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5415130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  تکارب  یتسد و  زاس  لاعف  ریش  هارمه  هب  یزاگ  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .تسا هدش 

1101001429000020 زاین :  هرامش 
ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلالج سدنهم  یاقآ  سامت 09151159050  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراوید5414504 قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  گنلیشاب - لیرزوه  هحفص 16)هرقرق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراوید یراوید قیرح   قیرح افطا   افطا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 2828
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگتسد ود  دادعت  دشاب .   10g تروپ تنرتا و 2  تروپ   8 ربیف -  تروپ  یاراد 8   ) NG 1000 لدم تیگ  سراپ  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000049 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 240  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم دیسررس 1403/08/21  ازخا 001  هرامش  هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38512585-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000012 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  افطل  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هاگتسد هاگتسد ودود   دادعت   دادعت دشاب .  .  دشاب   1010 gg  تروپ تروپ   22 وو   تنرتا   تنرتا تروپ   تروپ   88 ربیف -  -  ربیف تروپ   تروپ   88 یاراد   یاراد  )  ) NG 1000NG 1000 لدم   لدم تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2929

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3030
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

5414385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  لدم SFP-GLC-LH-SM و  دم  لگنیس  یرون  ربیف  لوژام  لدم DMC-810 ssc و  کنیل  ید  دم  لگنیس  رتروناک  ایدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم دم 3  لگنیس  یرون  ربیف 

1101095143000153 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DMC-810SC لدم  Media هکبش لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIUMLINE یتراجت مان   SM لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  ییاراد  هرادا  زا  یهاوگاب  هدوزفا  شزرا  تایلام  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  کیتامروفنا 30 دحاو  لوئسم  دیئاتو  سانجا  لماک  لیوحت  زادعب  هیوست 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو     SFP-GLC-LH-SMSFP-GLC-LH-SM  لدم لدم دمدم   لگنیس   لگنیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو     DMC-810  sscDMC-810  ssc لدم   لدم کنیل   کنیل یدید   دمدم   لگنیس   لگنیس رتروناک   رتروناک ایدم   ایدم ناونع : : ناونع
یرتم یرتم دمدم  33   لگنیس   لگنیس یرون   یرون ربیف   ربیف

3131
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تخاسریز تاطابترا  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 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

5414497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   pc زکرم جیکپ  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000367 زاین :  هرامش 

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

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

.ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  دادرارق  بلاقرد  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف تقد  تسیل  ندناوخ  رد  افطل  دشاب  یم  هطوبرم و  یبرم  دات  اب  دقن و  تروصب  تمیق  تسویپ و  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004149000007 زاین :  هرامش 

ناویرم هرامش 9  یا  هفرح  ینف و  شروما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT5 لدم  cm 50 لوط یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  تسیل  ندناوخ  رد  افطل  دشاب  یم  هطوبرم و  یبرم  دات  اب  دقن و  تروصب  تمیق  تسویپ و  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34547100-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34547100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکرم   زکرم جیکپ   جیکپ یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3232

یطابترا یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3333
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5414580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  هکبش  لباک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000111 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  رتست  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح و )...  ) یبناج یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هنومن  ددع  کی  لاسرا 

دشاب  یمن  شریذپ  دروم  هنومن  اب  الاک  تقباطم  مدع  تروص  رد 
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  هباشم و  ریغ  هطوبرم و  دک  ناریا  هئارا  هیهت و 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5414667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رال هقطنم  رد  لاتیجید  میسیب  هکبش  یارجا  اههاگتسیا و  نتنآ  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000226 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  مالعتسارد  تکرش  طیارش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142953-071  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش لباک   لباک رتست   رتست ناونع : : ناونع 3434

لاتیجید لاتیجید میسیب   میسیب هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا نتنآ   نتنآ ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپت هوارم  هوانرق  یاتسور  تهج  قرب  لباک  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005147000152 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دامرف لصاح  سامت   148 یلخاد  017-32480330 هرامش هب  شورس  سدنهم  اب  ینف  تالاوس  هنوگ  ره  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
رتم  370 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
هپت هوارم  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم ( 1403) هلاس هنازخدانسا 3  قاروا  تروصب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپت هپت هوارم   هوارم هوانرق   هوانرق یاتسور   یاتسور تهج   تهج قرب   قرب لباک   لباک لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسارب   4*2*0.6 راد لیوف  جوزراهچ  یتارباخم  لباکرتم  دیرخ 2000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000081 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت هدننک  هضرع  عجرم  رف  نیمیس  نارهت  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   LDPE شکور سنج  هتشر 8  دادعت   mm 0/6 رطق سم   AC یتارباخم لباک  الاک :  مان 

رف نیمیس 
رتم 2000 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5415011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   C9200L چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000369 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   C9200L چیئوس هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب   44** 22 ** 0 .60 .6 راد راد لیوف   لیوف جوزراهچ   جوزراهچ یتارباخم   یتارباخم لباکرتم   لباکرتم 20002000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   C9200LC9200L چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

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

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

5415027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000019 زاین :  هرامش 

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

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

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

دک ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  .دوش  یم  هداد  تدوع  تریاغم  تروص  رد  هک  دشاب  لصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  یتسیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عراز یاقآ  سامت 09133564873  هرامش  .دنیامن  لاسرا  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم 

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

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  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 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

5415153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  دراهو (  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5414414 ( CCTV  ) یریوصت تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا5414837 هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  حرش  هب  هکبش و ...  تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بو5414999 تحت  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دراهو (  (  دراهو چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  یکیلوردیه  ییوردوخ  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000497 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  یکیلوردیه  ییوردوخ  دنبهار  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
NO 3 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعرلاطم  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تسویپ  دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  ینف  داهنشیپ 

دشاب لخاد  تخاس  تسیبابیم  الاک 
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  مهبم  تاداهنشیپ  هب 

نفلت 53182231

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

53182231-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلوردیه یکیلوردیه ییوردوخ   ییوردوخ دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 4141
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جرک هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

) .دیامن مادقا  یدقن  تروصب 100 % یلودج )  گنر  یتسویپ (  مالقا  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 4  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( موس دیدجت 

1101095546000019 زاین :  هرامش 
جرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  لمع  کالم  ددرگ و  جرد  یتسویپ  لیاف  رد  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134911177 یتسپ :  دک  نابایخ 112 ،  شبن  - یدنابراهچ راولب  - رهشرهم - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33407079-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب لاقتنا  طوطخ  ییاسانش  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000065 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا ناگزاس  یامیس  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس  SA3 لدم امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1141 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  دانسا  قباطم  قرب  لاقتنا  طوطخ  ییاسانش  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدجت دیدجت .دیامن ( ( .دیامن مادقا   مادقا یدقن   یدقن % % 100100 تروصب   تروصب یلودج )  )  یلودج گنر   گنر یتسویپ (  (  یتسویپ مالقا   مالقا یرادیرخ   یرادیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد     44 هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
 ( ( موس موس

4242

قرب قرب لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ ییاسانش   ییاسانش ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4343
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تشر یرادرهش  ود  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 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

5414706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  لاسکی  تدم  هب  ...ییانشور ) تازیهجت  دنبهار و  امن ، بآ   ) هار هدایپ  یرادهگن  ریمعت و  تهج  راکنامیپ  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دروآرب  تاصخشم و 

1101090566000027 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  ود  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  یدوم  اب  رتاهت  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر یرادرهش  رد  یراک ) هموزر   ) هژورپ کی  لقادح  یارجا  ندوب و  یموب 
داد رارق  دقع  تهج  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  مزال و  کرادم  هئارا 

4137617358 یتسپ :  دک  هناخ ،  هلچ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666883-013  ، 33332959-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332959-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ...ییانشور ...ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   دنبهار   دنبهار امن ، ، امن بآبآ    ) ) هار هار هدایپ   هدایپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4444
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5414830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هجرد  یکیفارت  گنر  اب  رتم  گنیگراپ 1000 یشک  طخ  رتم و  لوادج 1500 یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000181 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 2500 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / رظان دات  وراک  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 4  تلهم  کی / هجرد  یکیفارت  گنر  اب  رتم  گنیگراپ 1000 یشک  طخ  رتم و  لوادج 1500 یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب ینف  رظان  دات  هب  دیاب  گنر  عورش  زا  لبق  تسا / یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر اباب   رتم   رتم 10001000 گنیگراپ   گنیگراپ یشک   یشک طخطخ   وو   رتم   رتم 15001500 لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 4545
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تشر یرادرهش   :: 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 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

5414899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباب نورکیم  تماخض 4500  اب  یا  هشیش  یاه  هناد  رتسآ و  اب  مرگ  گنر  اب  یشک  طخ  عبرم  رتم  یارجا 1000 حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم 

1101005132000015 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

ینف تاصخشم  رباب  نورکیم  تماخض 4500  اب  یا  هشیش  یاه  هناد  رتسآ و  اب  مرگ  گنر  اب  یشک  طخ  عبرم  رتم  یارجا 1000 حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباب رباب نورکیم   نورکیم   45004500 تماخض   تماخض اباب   یایا   هشیش   هشیش یاه   یاه هناد   هناد وو   رتسآ   رتسآ اباب   مرگ   مرگ گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   عبرم   عبرم رتم   رتم 10001000 یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

4646
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  هوکزوریف  دنوامد -  روحم  یاه  لنوت  یزاس  نمیا  ریمعت و  یزاسهب ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000034 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دات  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیم ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5414981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنوه هب  ناجرفسا  هداج  زیخ  هثداح  هطقن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000041 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

لاسرا لیمکت و  هب  مزلم  ناگدنک  نیمات.دوب  دهاوخ  لمع  کالم  مالعتسا  ییاهن  عمج  .دشابیم و  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  هبساحم  یانبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مالعتسا 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یاه   یاه لنوت   لنوت یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ریمعت   ریمعت یزاسهب ،  ،  یزاسهب ناونع : : ناونع 4747

هداج هداج زیخ   زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5414598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) کیلوردیه دنب  هار  باوخ 2 - فک  یراحتنا  دض  تیگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000191 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم   DEPA یتراجت مان   PK-GATE لدم کیلوردیه  کیناکمورتکلا و  یکیفارت  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  رتسگ  راش  هدنزاس  عجرم   cm 90 رطق  cm 70 عافترا یرتویپماک  ورکیم  دنمشوه  متسیس  اب  کیلوردیه  یراحتنا  دض  یا  هزین  دنب  هار  الاک :  مان 

رتسگ راش 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) کیلوردیه کیلوردیه دنب   دنب هار   هار - - 22 باوخ   باوخ فکفک   یراحتنا   یراحتنا دضدض   تیگ   تیگ -- 11 ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000144000107 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   D680 لدم یناریا  کیتاموتا  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراصنا یاقآ  یلخاد 330  - یریما یاقآ  یلخاد 304   07632118000 سامت نفلت  - تسویپ مالعتسا  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا  تیالو -  کراپ  یور  هپ  ور  فدص -  راولب  ادخان -  لخن  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916954999

33671369-076  ، 33668699-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661521-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیلوردیه5414422 ییوردوخ  هحفص 31)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنب دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

5414283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  دابآ  رونزکرم  ریگ  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004364000146 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاتلو مک  ریگدزد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاروا دیسر  رس  دشاب  یم  قاروا  تروص  هب  تخادرپ  دنشاب  ناینب  شناد  تاسسوم  ای  ناینب  شناد  یاه  تکرش  زا  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجرگ 09169662252 سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  دشابیم  ات 1403/9/12   1400/4/14

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165  :: 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 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

5414292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسح ماما  ناتسرامیب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093186000229 زاین :  هرامش 

ریالم نیسح  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 165 هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MPXWBTA لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هاگشناد تاررقم  قبط  تخادرپ  / هاگشناد دیئات  دروم  خرن  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571961441 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  راتسرپ  راولب  ریالم  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226405-081  ، 32220470-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220471-081 :: 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

ریگ ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

نیسح نیسح ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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

5414414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتیریا تکرش  یدناگ -  نامتخاس  ( CCTV  ) یریوصت تراظن  متسی   : ُ تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000001 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 915 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  حرش  هب  بصن  دیرخ و  مالقا  تسیل  تاصخشم و  تمیق  داهنشیپ  عجرم  هدوب و  صقان  هناماس  رد  هدش  جرد  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09126190721  اب  یناخیدروا  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد 

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس ( ( CCTVCCTV  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش هتسب  رادم  نیبرود  هکب  تازیهجت شـ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000035 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 تماخض  cm 120 عافترا نویسادنف  ینتب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  . ATD Co یتراجت مان   8841ALU 2500/12 لدم هتسبرادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دوش یراذگراب  رپ و  امتح  مالعتسا  هگرب  .مالعتسا  هگرب  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: 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

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5414837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش یرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکب   هکب ششــ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   وو ...  ...  هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم 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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تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  حرش  هب  هکبش و ...  تحت  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000144000108 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

میعن نیون  رتسگ  جاوما 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ   ZS-3544BH لدم  IP Camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   IP 2MP AHP-LPR2005 لدم  IP هکبش تحت  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ریصب هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  انیب  ناشیدنا  ریصب  هدنزاس  عجرم  کینوسیو  یتراجت  مان   SIMCARD-Vis لدم یتراک  میس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریبدت انیب  ناشیدنا 
ددع 5 دادعت : 

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

یراصنا یاقآ  یلخاد 330  - یریما یاقآ  یلخاد 304   07632118000 سامت نفلت  - تسویپ مالعتسا  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا  تیالو -  کراپ  یور  هپ  ور  فدص -  راولب  ادخان -  لخن  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916954999

33671369-076  ، 33668699-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661521-076 :: 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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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003355000005 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  زاس و  هریخذ  هاگتسد  اوهاد و  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  دیسر 1403/06/26  رس  هنازخ  دانسا  بلاق  رد  دیرخ  دوش .  تقد  یتسویپ  تسیل  تاحیضوت  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516773368 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ،  ثاریم  لک   هرادا  ناتسرنه -  نادیم  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33033389-024  ، 33033387-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785054-024 :: 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

سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000210 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  سراف  یتسیزهب  لک  هرادا  رابنا  ات  لقنو  لمح  هنیزه 

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

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  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 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

5415015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسدو  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000017 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ABLC240E-IVM لدم  HD-Analog -AHD یراوید یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رازفا
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " 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

5415195( دنمشوه تیریدم  لرتنک و   ) BMS متسیس یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، هحفص 5)روما  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

نامتخاس5414414 ( CCTV  ) یریوصت تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تسا5414837 هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  حرش  هب  هکبش و ...  تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسدو   هاگتسدو نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یراوید5414504 قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  گنلیشاب - لیرزوه  هحفص 16)هرقرق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یراوید5415130 قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  هحفص 19)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تازیهجت5415181 یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5414460( یتسویپ لیاف  ربارب  تاحیضوت   ) قیرح ءافطا  مالعا و  هحفص 19)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5414605 حرش  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 19)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یراجت5414298 عمتجم  قیرح  نالعا  هحفص 19)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسپ5414977 قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  هحفص 5)داجیا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5415116- مهد هاگشیالاپ  ** FIRE&GAS&SMOKE DETECTION SYSTEM VESDA: دیرخ
یلام ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف

.دشابیم یمازلا 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

تسا5414837 هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  حرش  هب  هکبش و ...  تحت  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراجت5414298 عمتجم  قیرح  نالعا  هحفص 19)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5415116- مهد هاگشیالاپ  ** FIRE&GAS&SMOKE DETECTION SYSTEM VESDA: دیرخ
یلام ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف

.دشابیم یمازلا 

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگ5414283 دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 39)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

یتسویپ5414969 تسیل  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5414598( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) کیلوردیه دنب  هار  باوخ 2 - فک  یراحتنا  دض  تیگ  یاهمتسیس1- یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنب5414909 هار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیلوردیه5414422 ییوردوخ  هحفص 31)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5414706( ...ییانشور تازیهجت  دنبهار و  امن ، بآ   ) هار هدایپ  یرادهگن  هحفص 31)ریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زوا تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5414526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس 215*115 دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000044 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

بوچراچ 215*115 هریگتسد و  لفق و  اب  تقرس  دض  برد  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

باب  8 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  بصن  لاسرا و  هنیزه  ددرگ و  جرد  بوچراج  بوچ و  عون  ویدیلوت  دنرب  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

115115 ** 2 152 15 تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 5959

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

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5414995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب لیمکت و  ار  تسویپ  مرف  .دشاب  یم  تسویپ  رد  تاحیضوت  .دامن  هعجارم  امتح  تسویپ  مرف  هب  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن

1101005438000325 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   116x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100018  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  مرف  .دشاب  یم  تسویپ  رد  تاحیضوت  .دامن  هعجارم  امتح  تسویپ  مرف  هب  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس 215*5414526115 دض  هحفص 48)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

تقرس5414995 دض  هحفص 48)رد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5414527 مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعیبط5414939 زاگ  نیکرتشم  ضبق  هحفص 12)کمایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5414999 تحت  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5415015 تسیل  قبط  ریواصت  طبض  هاگتسدو  نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تقرس تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 6060

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " 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

نامتخاس5414414 ( CCTV  ) یریوصت تراظن  هحفص 39)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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