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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 ریت   ریت   88 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   146هکس , 030 , 000146 , 030 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,450هکس , 000139,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,3002 سیئوس14,300 سیئوس کنارف   326کنارف ,900326 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,800هکس , 00079,800 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد , 100242 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   90لایر ,30090 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,800هکس , 00049,800 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,60031 ,600

رایع رایع   1818 یالط   13,822یالط , 00013,822 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ377,640377,640دنوپ نپاژ نینی   دصکی   228دصکی ,680228 ,680

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9595))

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

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

زا 93 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( 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  • --

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

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

زا 93 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

زا 93 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092104000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422563 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ششوپ تحت  زکارم  رد  هکبش  اهرازفا و  تخس  اهرازفا ،  مرن  لودج  ساسا  رب  یا  هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر  یکشزپ  مولع  هاگشناد 

ناجنسفر  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ششوپ تحت  زکارم  رد  هکبش  اهرازفا و  تخس  اهرازفا ،  مرن  لودج  ساسا  رب  یا  هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناجنسفر یکشزپ  مولع  هاگشناد 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنسفر یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  دلاتس  (ع -) یلع ماما  راولب  ناجنسفر -  ، 7717933777 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000045000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422565 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا 140118  حطس  رد  نیوزق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  هب  کمایپ  لاسرا  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسا 140118 حطس  رد  نیوزق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  هب  کمایپ  لاسرا  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 100,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,936,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/06/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناقلاط نابایخ  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق   ، 3415613353 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

ششوپ ششوپ تحت   تحت زکارم   زکارم ردرد   هکبش   هکبش وو   اهرازفا   اهرازفا تخس   تخس اهرازفا ،  ،  اهرازفا مرن   مرن لودج   لودج ساسا   ساسا ربرب   یایا   هنایار   هنایار روما   روما ینابیتشپ   ینابیتشپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ 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 93 ھحفص 5 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ5421959 زاین  دروم  اداکسا  رازفا  مرن  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدمب 5  یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح  یراذگراب   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات ات  یکیزیف  لاسرا   - 1401/04/25

5421959 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  اداکسا  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کناب باسح  هب  دقن  هجو  ای  تابلاطم و  زا  هکولب  یکناب ، هدش  نیمضت  کچ  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاوها  قرب  عیزوت  تکرش  مانب  هرامش 1028040020  هب  نارمچ  دیهش  هبعش  تراجت 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  .تسا  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه  - 

تاکرادت هناماس  تاصقانم /  یناسر  عالطا  یلم  یتنرتنیا  هاگیاپ  ریناوت /  یتنرتنیا  هاگیاپ  زاوها /  قرب  عیزوت  تکرش  یتنرتنیا  هاگیاپ  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تلود  یکینورتکلا 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  : سردآ یکیزیف : لاسرا 

یلخاد 3245  06134490700 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir WWW.AEPICO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم اداکسا   اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ 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 93 ھحفص 6 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/661 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10:30هرامش  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شوخ همشچ  هقطنم  یهاچ  نورد  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 12  هب  برغ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هب  قلعتم  شوخ  همشچ  یتایلمع  هقطنم  : دیرخ دادرارق  تدم  زاین و  دروم  لحم 

لایر دروآرب 61.852.000.000 

لایر غلبم 3.092.600.000  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  کالپ 42  نز ، راولب  تفن ، نادیم  هاشنامرک ، نرازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
85193768 تبثرتفد 88969737 -  سامت 02141934  زکرم 

هناخریبد یلخاد 2108 و 2145  الاک  تاکرادت و  ناسانشراک   0833311 :: نفلت نفلت
2522

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

الاک تاکرادت و  هرادا   08338381623 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001004010000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422007 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یزکرم  کناب  دامادریم  عمتجم  دنمشوه ) تیریدم  لرتنک و  ) BMS متسیس یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، روما  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
33,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

کالپ 140، لوبناتسا ، هار  راهچ  هب  هدیسرن  یسودرف ، نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یهاچ یهاچ نورد   نورد تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

(( دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم وو   لرتنک   لرتنک ))   BMSBMS متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار روما   روما 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 :
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422542 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نسح رب  تراظن  مزال و  یاه  هشقن  هئاراو  دوجوم  یاه  هشقن  ساسا  رب  نامتخاس  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  یاهدرادناتسا  تیاعر  اب  اهنآ  ماجنا 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رب تراظن  مزال و  یاه  هشقن  هئاراو  دوجوم  یاه  هشقن  ساسا  رب  نامتخاس  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هطوبرم  یاهدرادناتسا  تیاعر  اب  اهنآ  ماجنا  نسح 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تمالس شناد و  کرهش  یروکف 94  یوربور  یروکف .  راولب   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001004499000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422648 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موف  نزخم  یاراد  قیرح  یافطا  لباترپ  پمپ  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  لمح و  هیهت ، هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قیرح یافطا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   980,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا تالیش  لک  هرادا  - تالیش نادیم  - راهباچ - ناتسچولب ناتسیس و   ، 9771779434 یتسپ :  دک  کرانک ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و 

:: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

موف موف نزخم   نزخم یاراد   یاراد قیرح   قیرح یافطا   یافطا لباترپ   لباترپ پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت 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 :
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داگراساپ یزاس  هوبنا  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/08  زا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارواین  هژورپ  موس  ات  لوا  تاقبط  یبوچ  یاهراک  بصن  هیهت و  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفنم 6  ات  یفنم 2  گنیکراپ  رپاتسا  ظفاحم و  گنر ، یارجا  هیهت و  . 2

هدنامیقاب  یافطا  تازیهجت  قیرح و  مواقم  برد  بصن  هیهت و  . 3
تسا قوف  یاه  شخب  همه  ای  کی  رد  تکرش  هب  زاجم  رگ  هصقانم 

تفایرد ار  هصقانم  دانسا  هدرشف  حول  هاگراک ،  ینف  رتفد  لحم  هب  یروضح  هعارم  نمض  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  هصقانم : دانسا  تفایرد  شور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن

یتسپدک 1971917054 بیشازد ـ  یهارود  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  یناشن  هب  هاگراک  ینف  رتفد  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ

26850981 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/357733 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/07  زا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KM1300 دابا هللا  تیاس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

وو هیهت   هیهت 66 ـ  ـ  یفنم   یفنم اتات     22 یفنم   یفنم گنیکراپ   گنیکراپ رپاتسا   رپاتسا وو   ظفاحم   ظفاحم گنر ، ، گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت موس ـ  ـ  موس اتات   لوا   لوا تاقبط   تاقبط یبوچ   یبوچ یاهراک   یاهراک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هدنامیقاب هدنامیقاب یافطا   یافطا تازیهجت   تازیهجت وو   قیرح   قیرح مواقم   مواقم برد   برد بصن   بصن

88

KM1300KM1300 تیاس   تیاس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 93 ھحفص 9 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/00/2030622 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/07  زا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکچپ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/357797 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/7   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/4/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

km1409 هیئوزروا موصعم  هدراهچ  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

دروکچپ دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

تیاس تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 93 ھحفص 10 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/251397 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانبهوک ریسدرب  روار  دنرز -  تفاب -  نامرک -  یاهناتسرهش  ییاوه  هکبش  یزاسزاب  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/407786 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/7  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف ریت  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یزلف یزلف ریت   ریت یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 93 ھحفص 11 
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/13هرامش  : ات تلهم   1401/04/06  : زا تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب ربیف  تایلمع  - 4 ییاوه هکبش  یزاسهب  نادرگرب و  تایلمع  3 تیالو رهم  کرهش  FTTH تایلمع دابآ 2 - فیرش  هبعش  تلم  کناب  ربیف  تایلمع  -1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
F تایلمع -5 رهشرواخ هبعش  تلم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mcth.ir :: عبنم :: 1401/04/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنتسم ییویدار  دنتسم  ییویدار  شیامن  تسکداپ  ییویدار (  یاه  شخب  لامش  یگنهرف  ثاریم  یا  هناسر  دنچ  تادیلوت  هراونشج  نیتسخن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتخاس ربراک  تادیلوت  یزاجم  یاضف  گنهامن و  پیلک و  دنتسم  یکسورع  ییامنایوپ و  لایرس  دنلب  دنلب و  همین  هاتوک  ملیف  ینویزولت (  ییامنیس و   PSA یشرازگ و

..و

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1145686314 مود  هقبط  کالپ 13  انهم  هچوک  شبن  یوقت  دیهش  نابایخ  یلامش  یسودرف  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02166170180 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: mail@mcth.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1414

..و ..و ییویدار   ییویدار دنتسم   دنتسم ییویدار   ییویدار شیامن   شیامن تسکداپ   تسکداپ ییویدار (  (  ییویدار یاه   یاه شخب   شخب لامش   لامش یگنهرف   یگنهرف ثاریم   ثاریم یایا   هناسر   هناسر دنچ   دنچ تادیلوت   تادیلوت هراونشج   هراونشج 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 س / / 028 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/7  تلهم   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنایار  یرادهگن  تاریمعت و  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399307 :: 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

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/06  زا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/04/06  زا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5422563 هکبش  اهرازفا و  تخس  اهرازفا ،  مرن  لودج  ساسا  رب  یا  هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا 
ششوپ تحت  زکارم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5422565 یورین  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  هب  کمایپ  لاسرا  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهاه هنایار   هنایار یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو 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 :
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421930 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود ) زاف   ) درجورب کارا - روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مود ) زاف   ) درجورب کارا - روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
46,219,017,500 یلام :  دروآرب 

لایر   2,310,950,875 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ نسح  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091334000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422519 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوفاشف  دابآ  نسح  رهش  حطس  رباعم  ییانشور  حالصا  ءارجا و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  دابا  نسح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیوفاشف دابآ  نسح  رهش  حطس  رباعم  ییانشور  حالصا  ءارجا و  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/05/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  (- هر  ) ینیمخ ماما  راولب  - هیوفاشف دابآ  نسح  - یررهش  ، 1833147734 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا وو   ءارجا   ءارجا هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 93 ھحفص 14 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302519061-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422833 :: هرازه هرازه 1401/04/12دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422796 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل دادعت 36  هب  یبوک  مرچ  اب   mdf یاه برد  هگنل و  دادعت 274  هب   ABS یاه برد  هگنل و  دادعت 982  هب   pvc شکور اب   mdf یاه برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دافم  رد  جردنم  لودج  تسویپ و  یاه  هشقن  ینف و  تاصخشم  قبط  نآ  تاقلعتم  هیلک  الول و  هارمه  هب  هگنل  دادعت 9  هب  کیتسوکآ  mdf یاه برد  و 

.نامتخاس  یلم  تاررقم  یاهلمعلاروتسد  قباطم  دوجوم و  یاه  هزادنا  داعبا و  ساسا  رب  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هروظنم  دنچ  یاه  هدکشناد  هژورپ  تهج 
دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هب یبوک  مرچ  اب   mdf یاه برد  هگنل و  دادعت 274  هب   ABS یاه برد  هگنل و  دادعت 982  هب   pvc شکور اب   mdf یاه برد  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد جردنم  لودج  تسویپ و  یاه  هشقن  ینف و  تاصخشم  قبط  نآ  تاقلعتم  هیلک  الول و  هارمه  هب  هگنل  دادعت 9  هب  کیتسوکآ  mdf یاه برد  هگنل و  دادعت 36 

یلم تاررقم  یاهلمعلاروتسد  قباطم  دوجوم و  یاه  هزادنا  داعبا و  ساسا  رب  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هروظنم  دنچ  یاه  هدکشناد  هژورپ  تهج  طیارش  دافم 
.نامتخاس 

30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تمالس شناد و  کرهش  یروکف 94  یوربور  یروکف  راولب  هاگشناد  یزکرم  نامزاس   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

هروظنم هروظنم دنچ   دنچ یاه   یاه هدکشناد   هدکشناد هژورپ   هژورپ یاه   یاه برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 93 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zaf9l449qm45e?user=37505&ntc=5422833
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422833?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q5jj3z4v7rka5?user=37505&ntc=5422796
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422796?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش رصع  تعاس 19   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم رصع  تعاس 19   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422425 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  نکاما  یریوصت  شیاپ  متسیس  یارب  بصن  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13.778.730.000 لک : هیلوا  دروآرب 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاوگ تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  ناگدنهد  داهنشیپ  تسا  مزال  دش -  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

لقادح 3 رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   689.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  دنزاس - ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما 
هب لایر   1.500.000 هصقانم : قاروا  دیرخ  اردص -  یرادرهش  هدرپس  مان  هب  اردص  هبعش  رهش  کناب  باسح 100830670088  هب  یدقن  یزیراو  شف  ای  ههام 

 . دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  مود  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  هنیزه  ناریا -  داتس  هناماس  رد  رهش  کناب  دزن  باسح 100805891412 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  ناردساپ ، راولب  اردص ، رهش  سراف ، ناتسا  سردآ  هب  اردص  یرادرهش  تسارح  دحاو  یکیزیف : تروص  هب  فلا  تکاپ  لاسرا   :: سردآ سردآ
سامت 07136410334 هرامش  7199433869 ـ  یتسپدک : اردص 

88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5422007( دنمشوه تیریدم  لرتنک و  ) BMS متسیس یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، هحفص 6)روما  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرهش یرادرهش نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارب   یارب بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 93 ھحفص 16 
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یرادا تلادع  ناوید   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هچراپکی  یاهرازفا  مرن  ءاقترا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000077 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هچراپکی  یاهرازفا  مرن  ءاقترا  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51203845-021  ، 46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000150 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 3500 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 4  هوحن 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچراپکی هچراپکی یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ءاقترا   ءاقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

ultimateultimate ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000291 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2525

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

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

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

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

5421755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  یتارباخم  یاه  متسیس ¬ ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000088 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  یتارباخم  یاه  متسیس ¬ ینابیتشپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114103-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAN هکبش هعسوت  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003588000034 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  یلخاد " عبانم   " لحم زا  ، دیرخ غلبم  مامت  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هام  هژورپ 12  تدم 

.دشابن رتشیب  طسوتم  تالماعم  فقس  غلبم  زا  یداهنشیپ  غلبم 
.ددرگ جرد  اضما  اب  تکرش  همانساسا  یراکنامیپ و  تیحالص  یهاوگ 

7914964575 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  ناتسرامیب  بنج  رصان -  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350582-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338014-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا ترازو   ترازو یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2626

WANWAN  هکبش هکبش هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امگیس تنرتنیا  تیریدم  سیورس  گنیتناکا .  رازفا  مرن  زا  هلاس  کی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000009 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدزیا تاکرادت 01152115185   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن رارق  یسررب  دروم  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امگیس امگیس تنرتنیا   تنرتنیا تیریدم   تیریدم سیورس   سیورس گنیتناکا .  .  گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمودانسا  ساسا  رب   2016 رورس زودنیو  تحت   WebGateWay رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000085 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ناشکهک  نازاس  هدنیآ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یدنب هتسب  دقاف  نیزرف  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

دنمشوه نیمزرس  راک  هار  هدننک  هضرع  عجرم   IWIN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  زکرم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس زودنیو   زودنیو تحت   تحت   WebGateWayWebGateWay  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دهاش  دیون  تیاس  یسیلگنا  یبرع و  یاه  نابز  شخب  یناسرزور  هب  اوتحم و  همجرت  دیلوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000027 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

بلطم ناونع  1500 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 88835108  هب  ییاضر  مناخ  راکرس  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  .ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  زاین  هب  خساپ  زا  لبق  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

88823756-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس یسیلگنا   یسیلگنا وو   یبرع   یبرع یاه   یاه نابز   نابز شخب   شخب یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   اوتحم   اوتحم همجرت   همجرت وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

5422073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000029 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712115: یلالج مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5422132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تاعالطا کناب   کناب یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 3131

BackupBackup  رازفا رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   ) Backup رازفا مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000211 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  هداد  هاگیاپ  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  زا  نابیتشپ  هخسن  لوسنک  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب   WINDOWS لماع متسیس  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   VERITAS
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  یزاجم  یاهراتخاس  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 2 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  هارمه  هب  متسیس  یبایزاب  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 2 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروصرد 
.ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  یاهزوجم  هیلک  یتناراگ و 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky endpoint security business-select سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000151 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

kaspersky endpoint security business-select سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 2  هوحن 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kaspersky endpoint security bus iness-selectkaspersky endpoint security bus iness-select سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09181842543 اب  مزال  یگنهامه  تهج  جدننس  یرادرهش  ینامزاس  لاتروپ  ینابزیمو  هعسوت  وءاقترا  یحارطزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهظادعب یلا 2 یرادا 8 تقو  ییوگخساپ 
1101093066000007 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  مزال  یگنهامه  تهج  دنشاب  یم  تیولوا  رد  یموب  یاه  تکرش  جدننس  یرادرهش  ینامزاس  لاتروپ  ینابزیمو  هعسوت  وءاقترا  یحارطزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهظادعب یلا 2 یرادا 8 تقو  ییوگخساپ   09181842543

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ ینابزیم   ینابزیم وو   هعسوت   هعسوت وو   ءاقترا   ءاقترا یحارط   یحارط زاب   زاب ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اھرورس  گنیتساھ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن هرواشم  یمیظع  ای  ینیسح  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تهج 

یرابتعا خادرپ 
1101001093000035 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

تینی 7 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اھرورس  گنیتساھ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
unit7 AMP5 V220 Extra Switch port*2 Subnet IP*8 Subnet IP*16 Phase Single Ethernet cross connection1 Physical زا ترابع 

هام  12 تدم :  Access 1 Perso

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

اھرورس اھرورس گنیتساھ   گنیتساھ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یرادرب  هشقن  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 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   IVR ینفلت یهد  تبون  متسیس  لیوحت  ینابیتشپ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدزاب 09336588044 یگنهامه 

1101003162000070 زاین :  هرامش 
روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن - رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف  ییوگخساپ  تهج  نامزاس )  تارباخم  یلخاد 0   66071001 63182415 و (  نفلت 63182448 ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  تدم  جرد  اب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تسویپ 

.دنشاب نارهت  رد  یگدنیامن  رتفد  یاراد  هک  تسا  شریذپ  دروم  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ 

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IVRIVR ینفلت   ینفلت یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس لیوحت   لیوحت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

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

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

5422659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک هجدوبو  همانرب  نامزاس  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000121 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ساسارب  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-953-WO1401-100 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-04-071401-04-23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  اضاقت و  قبط  یدعب  هس  لدمو  طاقن  ربا  ندروآ  تسد  هب  اب  هعطق ،  تخاس 5  یاه  هشقن  میسرتو  نکسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم5421830 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 57)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک روشک هجدوبو   هجدوبو همانرب   همانرب نامزاس   نامزاس یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 3737

هعطق هعطق   55 تخاس   تخاس یاه   یاه هشقن   هشقن میسرتو   میسرتو نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-937-PHS-05485-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 08-04-1401- لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تسویپ - یاضاقت  قباطم   PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 09-04-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  رد  جردنم  تاقلعتم  هارمهب  تاعالطا  یروآ  عمج  هاگتسد  هلاناک  تشه  یرتم  هلت  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000257 زاین :  هرامش 

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

ددع 4 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSPROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

یرتم یرتم هلت   هلت لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4040
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام متسیس   CPU ATMEGA 64 AU هارمه هب   GPS DATA CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091861000111 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
گنیروتینام متسیس   CPU ATMEGA 64 AU هارمه هب   GPS DATA CONTROLLER - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
NO 2 دادعت : 

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

تسا یمازلا  ینف  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5534-5539  - 01133805540 ینف :  سانشراک  سامت  هرامش 

01133805717: دیرخ سانشراک  سامت  هرامش 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805717-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس   CPU ATMEGA 64 AUCPU ATMEGA 64 AU  هارمه هارمه هبهب     GPS DATA CONTROLLERGPS DATA CONTROLLER ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 15  یلرتنک axiomtek و  یتعنص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000433 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
مشق ناریدلگ  هیوهت  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   PRCKD20F لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   1515 روتینام   روتینام وو     axiomtekaxiomtek یلرتنک   یلرتنک یتعنص   یتعنص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4242
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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 15 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" P/F POWER DISTRIBUTION CONTROL SYS."ALSTOM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش 
1101093498003413 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312238-0773  ، 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

روشک تاتابن  ظفح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  .تسویپ  تسیل  قبط  ،و ...  ددرت لرتنک  نویساموتا  ناوخ ،  دکراب  هاگتسد  لرتنک ، تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003075000010 زاین :  هرامش 

روشک تاتابن  ظفح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  .تسویپ  تسیل  قبط  ،و ...  ددرت لرتنک  نویساموتا  ناوخ ،  دکراب  هاگتسد  لرتنک ، تیگ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  .تسویپ  تسیل  قبط  ،و ...  ددرت لرتنک  نویساموتا  ناوخ ،  دکراب  هاگتسد  لرتنک ، تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985711169 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  یزرواشک  غاب  نمی - نابایخ  نارمچ -  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23091222-021  ، 230911-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401012-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 4343

 ...  ... وو ،، ددرت ددرت لرتنک   لرتنک نویساموتا   نویساموتا ناوخ ،  ،  ناوخ دکراب   دکراب هاگتسد   هاگتسد لرتنک ، ، لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-339-184-203 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح روتکتد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 VESDA یناپمک تخاس   FIRE & GAS SMOKE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .دشابیم  تسویپ  مالقا  حرش 

1101093498003410 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   XTRALIS هدنزاس عجرم   OSID یتراجت مان   OSID لدم قیرح  مالعا   Beam Smoke روتکتد الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم 

هاگتسد 29 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312238-0773  ، 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

یترارح یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4545

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشابیم   .دشابیم تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا حرش   حرش   VESDAVESDA  یناپمک یناپمک تخاس   تخاس   FIRE & GAS SMOKEFIRE & GAS SMOKE ناونع : : ناونع 4646
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABC موینومآ تافسفونوم  هیاپ  هدننک  شوماخ  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  کناب  دامادریم  نامتخاس  ات  ییاجباج  لمح و  هنیزه 

1201004010000114 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ABC موینومآ تافسفونوم  هیاپ  هدننک  شوماخ  ردوپ  - 
یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 

مرگولیک  3,075 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا 3434 و یاه  نک  شوماخ  شتآ  عاونا  یکیزیف  ییایمیش و  تاصخشم  کی  لودج  اب  قباطم  زور و  دیلوت  تسیاب  یم  رظن  دروم  ردوپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  کناب  هب  تسیاب  یم  اه  هتسب  ربمان  لایرس  یمامت  نینچمه  .دشاب  تکاپ  ای  هتسب  ره  تباب  دات  یهاوگ  مارگولوه و  یاراد 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464218-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

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

ABCABC موینومآ موینومآ تافسفونوم   تافسفونوم هیاپ   هیاپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

rblhgg-60adkit ویدار کنیل  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000076 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادکره  لوبق  ای  در  رد  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک 

تمالس  تست  لیوحت و  زا  دعب  هتفه  کی  هنیزه  تخادرپ 
لاوس 09173717883

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

rblhgg-60adk itrblhgg-60adk it ویدار   ویدار کنیل   کنیل ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ttl تروپ وکسیس 24  چیئوس 2960  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095460000001 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یسانش  ناتساب  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ttl تروپ وکسیس 24  چیئوس 2960  - 

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

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

دوش هئارا  یمسر  روتکاف  امتح  یگنهامه - تهج   09123790326 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653911 یتسپ :  دک  کالپ 1731 ،  راشفا - دومحم  رتکد  تافوقوم  عمتجم  نایسپ –  هاگتسیا  رصعیلو –  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34425011-026  ، 61113670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61113671-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ttlttl تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس   29602960 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4949

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون 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

5421444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یا  هفرح  ینف و  یشزومآ  یاههاگراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000045 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ADAK کادآ رپمآ  تلو 5  ات 4  لاتیجید 0  هیذغت  عبنم  نزو و :)..  داعبا ، لدم ،  هدنزاس ، هناخراک   ) ینف تاصخشم  لاتیجید ـ  هیذغت  عبنم  تازیهجت : ناونع  1 ـ 
دادعت 1 لدم PS-405U2T ـ 

دادعت 2 یا RT809H ـ  هفرح  رمارگورپ  نزو و :)..  داعبا ، لدم ،  هدنزاس ، هناخراک   ) ینف تاصخشم  رمارگورپ ـ  تازیهجت : ناونع  2 ـ 
لاتیجید  جنس  ترا  3 ـ 

رتم  LCR . 4
هکبش رتست  . 5

پوکسولیسا  . 6
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

هدنشورف اب  رسمار  یا  هفرح  ینف و  شزومآزکرم  ات  لمح  هیارک  تایلام و  همیب و  تازیهجت و  شزومآ  بصن و  تهج  باهذ  بایا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09113918255 یرفعج اضریلع  : رسمار زکرم  تسایر.دشابیم 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54393959-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لاتیجید   لاتیجید جنس   جنس ترا   ترا رمارگورپ ـ  ـ  رمارگورپ لاتیجید ـ  ـ  لاتیجید هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یکیرتکلا   ـ ـ یکیرتکلا تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن  تامدخ  هارمه  هب  بوغرم  سنج  زا  قرب  لباک  دنارگل و  دنرب  زا  هکبش  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرتحم ناگدننک  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا 

.دنیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  هئارا  هب  تبسن  زاین  دروم  تامدخ  حرش  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب 
رکشتاب

1101005660000016 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

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

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

تاعالطا یروانف و  هکبش  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یندب یاهتراسخ  نیمات  قودنص  مق  ناتسا  هبعش  لحم  رد 

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602157-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تامدخ   تامدخ هارمه   هارمه هبهب   بوغرم   بوغرم سنج   سنج زازا   قرب   قرب لباک   لباک وو   دنارگل   دنارگل دنرب   دنرب زازا   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  الاک  لاسرا  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  دراد -  ار  تسویپ  طیارش  هک  یدنرب  ره  زا  تسویپ -  تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدنشورف 

1101004961000015 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 
ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دنکیمن تخادر  دات  مدع  تروص  رد  اهالاک  هنومن  تباب  یغلبم  چیه  کناب  دشابیم .  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تسویپ  لیاف  قبط  اه  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنک ساپ  یتساوخرد  تازیهجت  همه  دیاب  اررظن  دروم  یاهتست  همه  دنرب و  کی  زا  تسیابیم  یتساوخرد  یاهالاک  همه 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/355542 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/07  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KM1448 رنهاب یلگنج  کراپ  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

هدهع هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا دشابیم -  -  دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دراد -  -  دراد ارار   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش هکهک   یدنرب   یدنرب رهره   زازا   تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف

5252

کراپ کراپ تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/355575 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/07  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

km1412 هیئوزرا ناتسرهش  یندب  تیبرت  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  یراذگرب : لوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ناجنسفر (  کرام  یناریا   utp cat6 هکبش لباک  یرتم  فالک 305   20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000148 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-CU6P لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندب یندب تیبرت   تیبرت تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5454

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناجنسفر (  (  ناجنسفر کرام   کرام یناریا   یناریا   utp cat6utp cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم   305305 فالک   فالک   2020 ناونع : : ناونع 5555

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/435489 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/07  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغلا یرون  ربیف  یرافح  ییاجباج و  صوصخ  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/393538 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/12هرامش  : ات تلهم   1401/04/07  : زا تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/13عبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف یدنب و  لصفم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یرافح   یرافح وو   ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 5656

نژویف نژویف وو   یدنب   یدنب لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 5757

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/371481 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/07  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 km1545 تفاب ناتسرهش  زرواشک  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

دزی ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یاوه  تیفیک  شجنس  هاگتسیا  یدربهار 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003601000024 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاکتسیا 5 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یاوه  تیفیک  شجنس  هاگتسیا  یدربهار 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713379 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  قرب  هرادا  بنج  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38925330-035  ، 38253303-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38253317-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5858

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یاوه   یاوه تیفیک   تیفیک شجنس   شجنس هاگتسیا   هاگتسیا   55 یدربهار   یدربهار ناونع : : ناونع 5959

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

5421865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  * یتسویپ دانسا  تاصخشم و  قباطم  یرتم  یپوکسلت 7/80 کیتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000073 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رتخا  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  عافترا  رایس  یپوکسلت  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

رتم 80 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا   . یتسویپ تاحیضوتو  تاصخشمو  تسیل  قبط  لباک  دیرخ  بآودنایم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005390000274 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ** یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یرتم   یرتم 7/807/80 یپوکسلت   یپوکسلت کیتسا   کیتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا  . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوتو   تاحیضوتو تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط لباک   لباک دیرخ   دیرخ بآودنایم   بآودنایم ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   TAPE DRIVE ددع هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000392 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Storage Works LTO-4 Ultrium 1760 1 SAS Tape Drive in 1U Rack-mount kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

راگن هشیدنا 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   TAPE DRIVETAPE DRIVE  ددع ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) هکبش یطابترا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000168 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

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

مناخ هرامش 05431166259  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ددرگ  همیمض  روهمم و  لیمکت ,  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  هدش –  تسویپ  یاهلیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تروص  هب  تخادرپ  دامرف –  لصاح  سامت  یدحرس 

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) هکبش هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) هکبش یطابترا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000168 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

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

مناخ هرامش 05431166259  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  ددرگ  همیمض  روهمم و  لیمکت ,  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  هدش –  تسویپ  یاهلیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تروص  هب  تخادرپ  دامرف –  لصاح  سامت  یدحرس 

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) هکبش هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم هکبش 300  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم کنارت 55 

دون 6
1101093339000004 زاین :  هرامش 

( درگنسوس  ) ناگدازا تشد  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 300 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6441877776 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  یتسیزهب  هرادا  یرادنامرف  بنج  درگنسوس  ناگدازآ   تشد  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43333333-061  ، 36746270-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36742166-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایور رهشون  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ( UTM Firewall  ) تادیدهعت هچراپکی  تیریدم  یرازفا  تخس  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004021000037 زاین :  هرامش 

نایور رهشون  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651664959 یتسپ :  دک  یمیرک ،  نیدلادامع  دیهش  نابایخ  رهشون - ناردنزام - رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52326166-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52326172-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 دون   دون رتم   رتم   5555 کنارت   کنارت رتم   رتم   300300 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6565

تادیدهعت تادیدهعت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا تخس   تخس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5422149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمأت  هدهع  هب  جرک  هاگتمادن  رد  الاک  لیوحت  تسا _ هباشم  یباختنا  یاهدک  ناریا   _ یتسویپ لیاف  قبط   kvm چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  اب  دشاب  یم  مرتحم 

1101003523000375 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روکف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DKVM-8 لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یمازلا تخادرپ  تهج  یلم  هسانش  یداصتقادک ، هارمه  هب  یمسر  روتکاف  هئارا  _ دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  یتناراگ   _ لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  مرتحم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  بقاوع  تشاد و  دهاوخن  نآ  تخادرپ  لابق  رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  لک  هرادا  نیا  تروصنیا  ریغ  رد  تسا 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772006-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kvmkvm  چوس چوس ناونع : : ناونع 6767
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یلامش ناسارخ  ناتسا  ناوریش  یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ناویا 2  لانیمرت 8  نیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع راهچ   cRs326-24G-2S+RM لدم کیتورکیم  چیوس 

تسا هباشم  دک  ناریا 
004 ءازخا هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ 

1101090624000010 زاین :  هرامش 
ناوریش یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-MI-480-4FE-GC لدم یتارباخم  لانیمرت  نیال  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع ناویا 2  لانیمرت 8  نیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع راهچ   cRs326-24G-2S+RM لدم کیتورکیم  چیوس 

تسا هباشم  دک  ناریا 
004 ءازخا هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ 

9468194419 یتسپ :  دک  درونجب ،   - ناوریش روحم  رتمولیک 7  ناوریش  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36353660-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36353663-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا تخادرپ   تخادرپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع راهچ   راهچ   cRs326-24G-2S+RMcRs326-24G-2S+RM  لدم لدم کیتورکیم   کیتورکیم چیوس   چیوس ددع   ددع   22 ناویا   ناویا   88 لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال ناونع : : ناونع
004004 ءازخا ءازخا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا قیرط   قیرط

6868
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOAD CELL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001640 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

IEC راب چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
IEC راب چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یرون ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LOAD CELLLOAD CELL ناونع : : ناونع 6969
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم هکبش 310  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم کنارت 55 
تخت هجرد  دون 

ددع   5 هکبش نوتسیک 
ددع تروپ 1 هکبش 24  لنپ  چپ 

ددع تروپ 1 چیوس 24 
1101093339000003 زاین :  هرامش 

( درگنسوس  ) ناگدازا تشد  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 310 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6441877776 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  یتسیزهب  هرادا  یرادنامرف  بنج  درگنسوس  ناگدازآ   تشد  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43333333-061  ، 36746270-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36742166-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - تروپ تروپ چیوس  2424   چیوس تروپ -  -  تروپ هکبش  2424   هکبش لنپ   لنپ چپچپ   هکبش -  -  هکبش نوتسیک   نوتسیک تخت   تخت هجرد   هجرد دون   دون کنارت -  -  کنارت هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070

MbMb  1616 -- 22 لاقتنا   لاقتنا تعرس   تعرس   wiredwired  هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7171
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سکاب مکو  یزلف  ولبات  کسیددراه -  میس - یب  ویدار   - مدوم هکبش - چیئوس  یراوید -  کر  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا 1403 دیسرس  ابدشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  )

1101003130000042 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   A 630 نایرج تدش   kV 20 ژاتلو  SDC UMISWITCH لدم کنیزولآ  گنز  دض  یزلف  تکپمک  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 6 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

هپت نیهاش  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  سکاب  یدنب  هتسب  عون  یرتم  لوط  یرتم  ضرع   mm 4/2 لوتفم رطق  نبرک  مک  هایس  یسرپ  یدالوف  یروت  الاک :  مان 
عبرم رتم  16 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   SRG3900 لدم  W 10 ناوت ییویدار  سناکرف  اب  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 16 کوب تون  دربراک  کسیددراه  عون  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 93 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tzu9u4s28sl7e?user=37505&ntc=5422458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422458?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5422627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   POE چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس ضیوعت 3  یتناراگ  هئارا 

تکرش همانساسا  همانزور و  هئارا 
1201003190000012 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   POE چیئوس - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرپ یروانف  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000036 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش همانساسا   همانساسا وو   همانزور   همانزور هئارا   هئارا هلاس   هلاس ضیوعت  33   ضیوعت یتناراگ   یتناراگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   POEPOE  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7272

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5422698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003159000032 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هنایهام 12 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رد  هدش  هتساوخ  تامدخ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هام  کی  تمیق  هناماس  رد 

ددرگ تسویپ  ًامتح  هدش  هتساوخ  کرادم  هارمه  هب  تمیق  زیر 

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

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدادزکرم یکیزیف  تخاسریز  یارجا  هرواشم و  یحارط ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003290000045 زاین :  هرامش 

یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 110 قمع  U 42 عافترا  APC حرط رتنس  اتید  هکبش  کر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09302220769 اب  زاین  تروص  رد  دامن و  هجوت  تایئزج  هب  دامن و  هعلاطم  الماک  افطل  ددرگیم .  هئارا  تسویپ  هب  ینف  تاحیضوت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یدنجریب  یاقآ 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7474

هدادزکرم هدادزکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هرواشم   هرواشم یحارط ، ، یحارط تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون 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

5423010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unifi 6 LITE لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 25  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا 

لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 1 
1201030453000036 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  25 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5421755 یروانف  تاطابترا و  ترازو  یتارباخم  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 16)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5421792WAN هکبش هعسوت  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  هحفص 16)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روحم5421830 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 57)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اھرورس5422432 هحفص 16)گنیتساھ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب5422680 قباطم  رتویپماک  تاقلعتم  ریوصت و  هدننک  طبض  هاگتسدو  نیبرود  هکبش و  چیئوس  دیرخ 
.تسویپ مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Unifi 6  LITEUnifi 6  LITE  لدم لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع   2525 دادعت   دادعت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7676

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5422192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  مالعتسا  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یتعنص  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددرگ

1101093023000309 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   WINMATE یتراجت مان   R19L300-RKM1/GS لدم  in 19 زیاس یتعنص   LCD رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرد  دشابیم - یمازلا  هناماس  رد  یلایرو  ینف  دانسا  یراذگراب  ددرگ –  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیدلا نکر  سامت 07632196323/09179021285 نفلت  دشابیم  تیولوا  یناریا  یالاک 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراذگ یراذگ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط الاک   الاک دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع
 ( ( ددرگ ددرگ

7777
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رهبا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب 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

5421505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 6 دادعت هب  داعبا 1/4*80*30 رد  یکیفارت  ینتب  لاد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000145 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سرپ بلاق  زاریش  هدننک  هضرع  عجرم   80x40 cm داعبا ینتب  هداس  لاد  کولب  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 66 دادعت دادعت هبهب   3030 ** 8080 ** 1/41/4 داعبا   داعبا ردرد   یکیفارت   یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد ناونع : : ناونع 7878
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یراجاغآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نامیس ، هسام ، لودج  ) حلاصم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000016 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناتسزوخ  نامیس  هدنزاس  عجرم  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف  پیت 5  نامیس  الاک :  مان 

نت 150 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ هار  جات  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسکش  هسام  الاک :  مان 
نت 2000 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نامیس نامیس ،، هسام هسام ،، لودج لودج  ) ) حلاصم حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 93 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yca3bvvtgujgr?user=37505&ntc=5421563
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5421563?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کوهید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  تایئزج  قباطم  یسرپ  عون  زا  داعبا 15*35*50  هب  ینابایخ  لودج  ددع  دودح 1000  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005779000002 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  کوهید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا نوتب  نکسم و  هعسوت  یدنب  هتسب  دقاف   cm 35 عافترا  50x15 cm ینابایخ لودج  الاک :  مان 

ددع  1000 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

سبط یبونج ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9793114333 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ملعم -  راولب  کوهید -  رهش  سبط -  ناتسرهش  یبونج -  ناسارخ  ناتسا  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32842300-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32842494-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  لوط 50  ضرع 35 و  داعبا  هب  بلاق  دادعت 3500  یطسو  لکش  U ینیشام یسرپ  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004680000017 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم یتناس  لوط 50  ضرع 35 و  داعبا  هب  بلاق  دادعت 3500  یطسو  لکش  U ینیشام یسرپ  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5651715731 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  نابایخ  یمرگ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32624546-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623535-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ لودج   لودج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8080

رتم رتم یتناس   یتناس   5050 لوط   لوط وو     3535 ضرع   ضرع داعبا   داعبا هبهب   بلاق   بلاق   35003500 دادعت   دادعت یطسو   یطسو لکش   لکش UU  ینیشام ینیشام یسرپ   یسرپ هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  - یسرپ ینوتب  30*50*12/5 لودج ددع  12/5*50*50و2150 لودج ددع  5000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090480000030 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  دازریمهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راز نش  هدنزاس  عجرم   kg 85 نزو  mm 500 عافترا  500x150 mm داعبا دک 500  بیش  مین  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 7150 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم زا  نویلیم   دصکی  غلبم.تسا  هباشم  دک  ناریا  - یسرپ ینوتب  30*50*12/5 لودج ددع  12/5*50*50و2150 لودج ددع  5000 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلود تارابتعا  لحم  زا  یقابلا  دشاب و  یم  یدقن  تلود و  تارابتعا 

3571846397 یتسپ :  دک  دازریمهش ،  یرادرهش   - ماما راولب  - دازریمهش رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662121-023  ، 33664853-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) موس تراپ  ناتسا  هزوح  یارب  ینمیا  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000082 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   LINCOLN هدنزاس عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   FLEETWELD 5P یتراجت مان   kg 25 بلح  mm 4 رطق  E6010 یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 

هجروش یدباع  دادرهم  هدننک 
بلح 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یسرپ یسرپ ینوتب   ینوتب 3030 ** 5050 ** 12 /512/5 لودج لودج ددع   ددع 2 1502 150 وو 5050 ** 5050 ** 12 /512/5 لودج لودج ددع   ددع 50005000 ناونع : : ناونع 8282

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) موس موس تراپ   تراپ ناتسا   ناتسا هزوح   هزوح یارب   یارب ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5421757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هغامد  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000033 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هغامد   هغامد یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناکشر هیمورا (  داباهم –  روحم  تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000049 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیسرد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس هافترا 30  داعبا 50*30*15  هب  بلاق  ینیشام 3000  یسرپ  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004680000016 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناس هافترا 30  داعبا 50*30*15  هب  بلاق  ینیشام 3000  یسرپ  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5651715731 یتسپ :  دک  هر ،  ینیمخ  ماما  نابایخ  یمرگ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32624546-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32623535-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   3030 هافترا   هافترا   1515 ** 3030 ** 5050 داعبا   داعبا هبهب   بلاق   بلاق   30003000 ینیشام   ینیشام یسرپ   یسرپ هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زگردنب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090758000007 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  زگردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرتم یتناس  لدم 105  گرزب  زیاس  ینمیا  هکشب  - 

هناخ کت  رالوس  نز  کمشچ  غارچ 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

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

زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگرابتعا  نیمات  یباسحیذ  لحم  زا  یدقن  تروصب  لایر  نویلیم  غلبم 180  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم تروص  سانجا  لیوحت  زا  دعب  باسح  هیوست  ددرگ و  جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  اهتمیق  انمض  دشاب  یم  هدنشورف  اب  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

سامت 09113731754 دریذپ 

4871616736 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  هاگتسیا  یور  هب  ور  قداص ، رفعج  ماما  نابایخ  زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34362140-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34362043-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

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

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

5422340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهشود رد  لیوحت  بصن.دقن و  تخادرپ  تسویپ .  تاصخشم  اب  یتارداص  یندعم -  نت  لوکساب 100  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هیدنرز تالحم و 

1101003892000010 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دنپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CASPIAN لدم  ton 100 یا هداج  لوکساب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.هیدنرز تالحم و  ناتسرهشود  رد  لیوحت  بصن.دقن و  تخادرپ  تسویپ .  تاصخشم  اب  یتارداص  یندعم -  نت  لوکساب 100  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818145585 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم  تعنص  نامزاس  مایق - خ  هاگشناد - خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663004-086  ، 33662030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33663434-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش لامک  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 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقفا تروصب  یزاجم  سیلپ  غارچ  یلیفورپ و  هلول  هیاپ  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000033 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنربش 7 سنج  انمض  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقفا  تروصب  یزاجم  سیلپ  غارچ  یلیفورپ و  هلول  هیاپ  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب کیتاتسا  دیفس  هلول  گنر  دشاب و   pvc عون زا  هلاس و 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندعم یندعم نتنت     100100 لوکساب   لوکساب هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

یقفا یقفا تروصب   تروصب یزاجم   یزاجم سیلپ   سیلپ غارچ   غارچ وو   یلیفورپ   یلیفورپ هلول   هلول هیاپ   هیاپ اباب   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( الاکرابنا )44 نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000098 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 44 دادعت : 

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

ینایک 09183852960 : دیرخ لوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزکرم )49 نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000099 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 49 دادعت : 

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

09183852960 ینایک : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( الاکرابنا الاکرابنا )) 4444 نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9090

(( یزکرم یزکرم )) 4949 نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 93 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/37bv7rmuqbqqf?user=37505&ntc=5422617
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422617?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qg5clegueblsc?user=37505&ntc=5422658
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422658?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( زاوها  ) یرتخاب

ناتسزوخ 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

5421473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) یرتخاب بونج  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا  هاگشیامزآ  ییات  یپوکسلت 3  کیتاموتا  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم یتناس   260  * داعبا 145 اب  زاوها )

1101001254000032 زاین :  هرامش 
( زاوها  ) یرتخاب بونج  هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( راکدوخ  ) کیتاموتا رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

داعبا 145 اب  زاوها ) یرتخاب (  بونج  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا  هاگشیامزآ  ییات  یپوکسلت 3  کیتاموتا  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم یتناس   260*

دوش  یم  هتسب  زاب و  فرط  کی  زا  برد 
لفق یرتاب و  هارمه  هب  یسانش  نیمز  نامزاس  مرا  اب  یدود  هشیش 

دک بونج ،  هقطنم  یسانش  نیمز  تیریدم  - دابآ نایک  یقرش  راهچ  هس و  نایایخ  نیب  - یباهو دیهش  نابایخ  - دابآ نایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6155656371 یتسپ : 

33769120-061  ، 33769121-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33769110-061 :: 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

(( زاوها زاوها یرتخاب (  (  یرتخاب بونج   بونج یندعم   یندعم تافاشتکا   تافاشتکا وو   یسانش   یسانش نیمز   نیمز لکلک   هرادا   هرادا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ ییات   ییات یپوکسلت  33   یپوکسلت کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رتم رتم یتناس   یتناس   260260  * * 145145 داعبا   داعبا اباب  

9292

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

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

زا 93 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eh4tbmqmuvm7z?user=37505&ntc=5421473
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5421473?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421844 :: 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
1101001262000200 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 9393
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  تسویپ و  همیمض  قباطم  دنب  هار  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000060 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تامدخ  حرش  تسویپ و  همیمض  قباطم  دنب  هار  تیگ  - 

دیریگب سامت   09128502643 هرامش هب  یدباعروپ  یاقآ  ای   09104549167 هرامش 27935196 - هب  یوجاوخ  یاقآ  اب  لحمزا  یگنهامه  دیدزاب و  تهج  افطل 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 45  دشابیم  هزور  هیوست 45   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لمح  هنیزه  هیلک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب هار   هار تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9494
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ناگزمره یمالسا  تاغیلبت  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

5422739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملاع هناخ  لیمکت  تهج  راک  یاپ  ات  لمح  هیلخت و  یریگراب و  اب  هارمه  برد  بصن  رتسالپ و  یدنب و  بیش  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  حرش  هب  ناچولب  مت 

1101004375000017 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انب لیمکت  یهدنایاپ و  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا  هدوزفا و  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  اه  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اپیاس ،  یگدنیامن  یور  هب  ور   - مود هچوک  ناگدازآ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915713136

33333053-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333053-076 :: 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

ملاع ملاع هناخ   هناخ لیمکت   لیمکت تهج   تهج راک   راک یاپ   یاپ اتات   لمح   لمح وو   هیلخت   هیلخت وو   یریگراب   یریگراب اباب   هارمه   هارمه برد   برد بصن   بصن وو   رتسالپ   رتسالپ وو   یدنب   یدنب بیش   بیش یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

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

5422744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاهن تمیق   ، دشاب یلاخ  یاج  نودب  لیمکت و  لماک  یتسیاب  تسویپ  یاهتسیل   ، تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هبعش  تمیق 5  ساسا  رب  یتسیاب 

1101001345000009 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کین  رد  هزاس  ابیز  هدنزاس  عجرم  کینرد  یتراجت  مان  دیراورم  لدم   mm 8 تماخض  4x3 m زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
کین رد  هزاس  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تدوع  انیع  الاک  کناب  ینف  هتیمک  طسوت  الاک  دات  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  باهذ  بایا و  هنوگ  ره  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: 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

5422371 ... ،و ددرت لرتنک  نویساموتا  ناوخ ،  دکراب  هاگتسد  لرتنک ، هحفص 29)تیگ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقاو  اهنادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004222000034 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروصنیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلاء  اهب  مالعتساو  روتکاف  شیپ  یراذگراب   . نادراک سدنهم  هرامش 09171712908 نفلت   . یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم مالعا  لطاب  تمیق 

7514847135 یتسپ :  دک  قداص ،  تشهب  نابایخ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554356-077  ، 33550110-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550110-077 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک ناتسرهش  برش  بآ  نزاخم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  - 689 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000073 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرافس خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب  .دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: 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

ناگنک ناگنک ناتسرهش   ناتسرهش برش   برش بآبآ   نزاخم   نزاخم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت - - 689689 ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحمو دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمودادعت   nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   1403 دیسررساب هنازخدانسارابتعا 

1101003130000043 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرظن یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: 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

لحمو لحمو دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشمودادعت   تاصخشمودادعت   nvrnvr  هاگتسدو هاگتسدو نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود لدم   لدم ودود   :: دشاب دشاب یمنرظندم   یمنرظندم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم     14031403 دیسررساب دیسررساب هنازخدانسارابتعا   هنازخدانسارابتعا

9999

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

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

زا 93 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vqk7khtqtx69s?user=37505&ntc=5421511
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5421511?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رطس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005885000005 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رطس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2411 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SCC-4235 لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   INFRACOM COMMUNICATION NETWORKS هدنزاس عجرم   PLCD20P لدم  in 20 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  روتینام  الاک :  مان 
یئافص یدهم 

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

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6756113849 یتسپ :  دک  رطس ،  رهش  - ییایلکورقنس ناتسرهش  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48832333-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48832333-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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ناجنز ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات تارادا  هدنبادخ و  هردمرخ ،  ، مراط یاهناتسرهش  رد  یتسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  بصن  اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز

1101003262000010 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ناجنز هعبات  تارادا  هدنبادخ و  هردمرخ ،  ، مراط یاهناتسرهش  رد  یتسویپ  لیاف  هب  هجوت  اب  بصن  اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513716817 یتسپ :  دک  نایماطسب ، ) هلادبع  دیهش  نامتخاس   ) مانمگ زابرس  نادیم  تارادا -  عمتجم  نمهب ،  هرگرزب 22  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33144209-024  ، 331440-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441162-024 :: 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

هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت بصن  مزاول و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000017 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حالصیذ عجارم  دات  دروم  اتفا و  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  تکرش  یاه  تکرش  تازیهجت /  بصن  مزاول و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  همیمض و  کرادم  هارمه  تسیاب  یم  قوف  هیدات  دنشاب و 

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات تارادا   تارادا وو   هدنبادخ   هدنبادخ هردمرخ ، ، هردمرخ  ، ، مراط مراط یاهناتسرهش   یاهناتسرهش ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هجوت   هجوت اباب   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناجنز ناجنز

10 110 1

تازیهجت تازیهجت بصن   بصن وو   مزاول   مزاول اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 93 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jfxxac9ckgrp2?user=37505&ntc=5421747
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5421747?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3ug7s3yyhy4ka?user=37505&ntc=5421871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5421871?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  رد  یتسویپ  تسیل  قبط  DVC هاگتسد هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003776000004 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا رد  لیوحتو  تسا  الاک  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  یاه  هنیزه  هیلک.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  الاک  دک  دوبن  تلع  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تثعب یرادا  کرهش  رد  عقاو  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک 

5615813496 یتسپ :  دک  تراهم ،  نادیم  ( ناسانشراک  ) تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743625-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743605-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E.P.R.O تاقلعتم مزاول و  هیلک  هارمهب  یرزیاورپوس  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000045 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  یارجا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: 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

DVCDVC  هاگتسد هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

E.P.R.OE.P.R.O تاقلعتم تاقلعتم وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب یرزیاورپوس   یرزیاورپوس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم ماجنا  کناب  سانشراک  اب  دیرخ  ضیوعتو  نابیتشپ  یتناراگو  تنامض  یاراد 

1101001106000030 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 96 دادعت : 

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

بترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم ماجنا  کناب  سانشراک  اب  دیرخ  ضیوعتو  نابیتشپ  یتناراگو  تنامض  یاراد 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

نابیتشپ نابیتشپ یتناراگو   یتناراگو تنامض   تنامض یاراد   یاراد بترا   بترا سراپ   سراپ هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم یتراجت   یتراجت مان   مان   DOME DS-CD1753G0- IDOME DS-CD1753G0- I هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم ماجنا   ماجنا کناب   کناب سانشراک   سانشراک اباب   دیرخ   دیرخ ضیوعتو   ضیوعتو

105105
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نمکرت ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5422321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mna تیالراتسا زیاروتوم  نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005131000009 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  نمکرتردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

mna تیالراتسا زیاروتوم  نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4891713775 یتسپ :  دک  نمکرتردنب ،  یرادرهش  یرادرهش - نابایخ  نمکرتردنب  نمکرت ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34422022-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34422024-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DS-9664NI_-I116 64 رادم نیبرود  ریواصت   NVR هاگتس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  دشابیم  کناب  سانشراک  رظن  اب  دیرخ  دشاب  دیرخو  ضیوعت  تنامض  ار  تیابارت  ات 10 دراه  زاو 8

1101001106000031 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

mnamna  تیالراتسا تیالراتسا زیاروتوم   زیاروتوم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

رادم رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت   NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 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

5422442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005206000031 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
RAIKA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   SXT SA5 AC-RBSXTG-5HPacD-SA لدم  GHz 5 سناکرف میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . CO
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   SFTP CAT6 لدم  m 305 لور  13/75x8 in عطقم حطس  یسم  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج  یا  هتشر  تشه  هکبش  لباک  الاک :  مان 

جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   SUDEN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUDEN
هقلح ( لور )1700 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  همین  یسم 1/5  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 120 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
HILTI یتراجت مان  هسانش 386420  دک   MP-HI137-145M8/M10 assy لدم  mm 145 زیاس تاسیسات  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هلول  تسب  الاک :  مان 

یودام هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 100 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یئازریم نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   RIFIE SCOPE یتراجت مان   12x40AO-4 لدم روشنم  اب  یمشچ  کی  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

رتربژت یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رتربژت  یروآ  نف  هعسوت  هدنزاس  عجرم  هرمن 16  لدم   m 25 لبیسکلف یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  دروهر  یتراجت  مان  لدم 21  یزلف  دنلگ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرل دورود  دابارون -  رتشلا -  یاه  ناتسرهش  هبعش  هس  تهج  تسویپ  تسیل  رد  لباک  ژارتم  دادعت و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمالسا  هنازخ  دانسا  تخادرپ 

6818651348 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  - وجشناد نادیم  - یتعیرش نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 108108
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33305506-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302850-066 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بارس  pc زکرم ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  نیبرود و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000397 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکرم   زکرم ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 93 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6fc7bmy8tjft2?user=37505&ntc=5422442
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422442?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lf96drjmes7b4?user=37505&ntc=5422456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5422456?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشن  هجوت  دک  ناریا  هب   DS_2CD2646G2_Izs اگم تلب 6  نیبرو  DS_2CD2765G0_IZS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم کناب  سانشراکرظن  اب  دیرخ  دشاب  ضیوعتو  یتناراگ  یاراد 

1101001106000033 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 96 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

دشاب دشاب ضیوعتو   ضیوعتو یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد دوشن   دوشن هجوت   هجوت دکدک   ناریا   ناریا هبهب     DS_2CD2646G2_IzsDS_2CD2646G2_Izs اگم اگم   66 تلب   تلب نیبرو   نیبرو DS_2CD2765G0_IZSDS_2CD2765G0_IZS ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم کناب   کناب سانشراکرظن   سانشراکرظن اباب   دیرخ   دیرخ

1 101 10
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زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5422680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  رتویپماک  تاقلعتم  ریوصت و  هدننک  طبض  هاگتسدو  نیبرود  هکبش و  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1201005186000111 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

ددع  - هاگتسد  66 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا گرب   گرب وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم رتویپماک   رتویپماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   ریوصت   ریوصت هدننک   هدننک طبض   طبض هاگتسدو   هاگتسدو نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

11 11 1 1
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشن  هجوت  دک  ناریا  هب   DS_2CD2646G2_Izs اگم تلب 6  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشبیم کناب  سانشراکرظن  اب  دیرخ  دشاب  ضیوعتو  یتناراگ  یاراد 

1101001106000032 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

کناب کناب سانشراکرظن   سانشراکرظن اباب   دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب ضیوعتو   ضیوعتو یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد دوشن   دوشن هجوت   هجوت دکدک   ناریا   ناریا هبهب     DS_2CD2646G2_IzsDS_2CD2646G2_Izs اگم اگم   66 تلب   تلب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
دشبیم دشبیم

1121 12
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت 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

5422759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک یتراظن و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000051 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  افطل  یراک -  زور  هیوست 10  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب 

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5422617( الاکرابنا )44 هحفص 57)نیبرود هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5422658( یزکرم )49 هحفص 57)نیبرود هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یلرتنک یلرتنک وو   یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Jpcomplex.com :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5422148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف قیرط  زا  ار   P/F “THERMAL CERAMICS” MOUNTED ACCESSORIES نیمات دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) مج یمیشورتپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رثوم و تایبرجت  قباوس و  یاراد  هتشاد و  ار  هصقانم  عوضوم  ماجنا  ییاناوت  یگدامآ و  هک  ییاه  تکرش  زا  اذلف  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یمومع ،

ار هصقانم  دانسا  هعجارم و   WWW.JPCOMPLEX.IR سردآ هب  مج  یمیشورتپ  تیاس ) بو   ) یامنرات هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا  دوش  یم  توعد  دنشاب  یم  طبترم 
.دنیامن دولناد )  ) تفایرد تیاس ) بو   ) امنرات نیا  قیرط  زا 

نویلیم  وص  کی  لداعم  لایر  درایلیم  کی  هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم  :: ب- یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( فکمه هقبط   ) تسارح دحاو  کالپ 27 ، هقطنم 6 ، یرادرهش  یوربور  یوجنگ ، یماظن   - :: سردآ سردآ

021-88656482-7 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

021  – 88656489 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5422148P/F “THERMAL CERAMICS” MOUNTED ACCESSORIES هحفص 87)نیمات )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   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

5422007( دنمشوه تیریدم  لرتنک و  ) BMS متسیس یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، هحفص 6)روما  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

5421511nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا 
دشاب یم   1403 دیسررساب هنازخدانسارابتعا  لحمو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمودادعت 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم5422368 نیبرود  ریواصت   NVR هحفص 72)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

P/F “THERMAL CERAMICS”  MOUNTED ACCESSORIESP/F “THERMAL CERAMICS”  MOUNTED ACCESSORIES نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091645000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه شک  تفن  ندرک  زاب  نتسب و  تایلمع  رد  تکرش  تهج  ، ASD عون زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  هراجا )  ) تامدخ زا  هدافتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد اهروانشو  جراب  ییاجباج  ، ایرد رد  یگدولآ  عفر  یزاسکاپ و  تایلمع  رد  تکرش  روانش ، یوگ  رانک  رد  شاب  هدامآ  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  ، نانکراک تفیش  ضیوعت  ،

ردانب ریاس  هیولسع و  رهشهامردنب ، گراخ ، هریزج  رد  نامیپ  حرش  رد  جردنم  تایلمع  ماجنا  تهج  قیرح  ءافطا  تامدخ  هئارا  یتفن و  یاه  هنایاپ  یتایلمع و  قطانم 
.دشاب  روانش  نیا  ییاناوت  هدودحم  رد  هک  یتامدخ  سراف و  جیلخ  هزوح  رد  تباث  رایس و  یاه  لانیمرت  ریاس  دازآ و  یایرد  نامع و  یایرد  سراف و  جیلخ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس -  تجح  نابایخ  نارادساپ -  نابایخ  نارهت   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  تازیهجت  یرسکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000040 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  هدوب و  هباشم  هدش  تبث  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122484-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ASDASD  عون عون زازا   راوخشتآ   راوخشتآ یتایلمع   یتایلمع شکشک   کدی   کدی دنورف   دنورف کیکی   تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 115115

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت یرسکی   یرسکی ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عون5421550 زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  تامدخ  زا  هدافتسا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
ASD

هحفص 87) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

قیرح5422635 ءافطا  تازیهجت  هحفص 87)یرسکی  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5421728 ناریا  .دشابیم  تسویپ  مالقا  حرش   VESDA یناپمک تخاس   FIRE & GAS SMOKE
.دشابیم هباشم 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5422542 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5423010Unifi 6 LITE لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 25  هحفص 35)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت ههام  هیوست 2  شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  یارادو  کیتاموتا  نیداتب  پمپ  ددع  دادعت 6  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحمرد

1101090614000530 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  بلق  ناهج  یتراجت  مان   lit 3/5 مجح  MANA320-A لدم یکینورتکلا  مشچ  اب  نیداتب  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

ناتسرامیب لمع  قاتارد  فرصم  تهج  کیتاموتا  نیداتب  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192714-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا مشچ   :: 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

تامدخ5421635 تنامض و  یارادو  کیتاموتا  نیداتب  پمپ  ددع  دادعت 6  .تسا  هباشم  دک  ناریا 
لحمرد لیوحت  ههام  هیوست 2  شورف  زا  سپ 

هحفص 89) کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

(( 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

یترارح5421445 هحفص 34)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5421728 ناریا  .دشابیم  تسویپ  مالقا  حرش   VESDA یناپمک تخاس   FIRE & GAS SMOKE
.دشابیم هباشم 

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لیوحت لیوحت ههام   ههام   22 هیوست   هیوست شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   تنامض   تنامض یارادو   یارادو کیتاموتا   کیتاموتا نیداتب   نیداتب پمپ   پمپ ددع   ددع   66 دادعت   دادعت .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
لحمرد لحمرد

117117
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

5421844( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) کیلوردیه دنب  هار  باوخ 2 - فک  یراحتنا  دض  تیگ  یاهمتسیس1- یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنب5422031 هار  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5421984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تمرف  قبط....ورگپاچ  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005178000003 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  تمرف  قبط....ورگپاچ  دیرخ  مالعتسا  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسویپ قبط   1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516715346 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  زرواشک  -  نابایخ  یدازآ  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335233-024  ، 33334500-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335233-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگپاچ رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5422209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   msi هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000067 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب   msi هنایار - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  رد  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هچراپکی5421327 یاهرازفا  مرن  ءاقترا  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5421458ultimate ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5421541 هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5421599( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) سوریو هحفص 16)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5421792WAN هکبش هعسوت  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  هحفص 16)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

امگیس5421852 تنرتنیا  تیریدم  سیورس  گنیتناکا .  رازفا  مرن  زا  هلاس  کی  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5421876 زودنیو  تحت   WebGateWay رازفا مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ5421959 زاین  دروم  اداکسا  رازفا  مرن  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   msimsi هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رگپاچ5421984 هحفص 91)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5422132Backup رازفا مرن  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5422144kaspersky endpoint security business-select سوریو یتنآ  هلاسکی  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5422209 لیاف  قبط   msi هحفص 91)هنایار رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرادرهش5422394 ینامزاس  لاتروپ  ینابزیم  هعسوت و  ءاقترا و  یحارط  هحفص 16)زاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5422452IVR ینفلت یهد  تبون  متسیس  لیوحت  ینابیتشپ و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، هحفص 16)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5422456pc زکرم ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  نیبرود و  بصن  هحفص 72)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد5422563 هکبش  اهرازفا و  تخس  اهرازفا ،  مرن  لودج  ساسا  رب  یا  هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا 
ششوپ تحت  زکارم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5422659 هجدوبو  همانرب  نامزاس  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ذوفن  هحفص 16)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک5422744 یلپ  سنج  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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