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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 ریت   ریت   1 11 1 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس , 150 , 000156 , 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   147,490هکس , 000147,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   22رالد 1 ,80022 1 سیئوس800, سیئوس کنارف   ,339کنارف 100339, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 84,500هکس , 00084,500 , اداناک000 اداناک رالد   252رالد ,500252 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   93,93093,930لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,500هکس , 00054,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,60032 ,600

رایع رایع   1818 یالط   14,300یالط , 00014,300 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ393,760393,760دنوپ نپاژ نینی   دصکی   241دصکی ,710241 ,710

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
((3737))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6969))

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

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

زا 78 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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 ءافطا   " 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( 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 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رمحا لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092119000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/04/12  تعاس 14  زا  تیاس  زا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/04/16  19

ناریا  :: عبنم خروم 1401/04/21عبنم تعاس 19  ات  هناماس  رد  تبث   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427076 :: هرازه هرازه هسلجدکدک   خروم 1401/04/22 - تعاس 10  نویسیمک  هسلج  لوا  هلحرم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/04/25 تعاس 10  مود  هلحرم 

هصقانم دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دوخ -  هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهاوخ ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات 

هصقانم رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و 
خیرات 1401/04/01 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  ربتعم -  یکناب  همانتنامض  لایردرایلیم - نیمضت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رمحا ش 290  لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  نامتخاس  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  هلا  تیآ  نارهت خ   :: سردآ سردآ
نامزاس تسارح  لک  هرادا  لیوحت :

زکرم :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   - 88983344 :: نفلت نفلت
سامت 1456

:: 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

هعبات هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   داتس   داتس ( ( ERPERP  ) ) عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ رارقتسا ، ، رارقتسا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریفس  :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427907 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یرادرهش  تالغتسم  کالما و  تیریدم  یکلم  یاه  هدنورپ  هیلک  یکینورتکلا  ویشرآ  تامدخ  ماجنا  تهج  دراد  رظن  رد  نامرک  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

هام  دادرارق 6  تدم 

لایر  هصقانم 300/000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  هبتر 4  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراد  هک  ییاهتکرش  هیلک 

، دنشاب یم  اتفا  یهاوگ  یاراد  تاطابترا و  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا ،

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir kermancity.irنفلت 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

نادمه بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ج/1401/248 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناتمگه  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427919 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لاس کی  تدم  هب  لایر  دروآرب 17.800.960.684  تکرش -  نایرتشم  اب  طابترا  زکرم  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ  رد  جردنم  رهپس  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  هب  زیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر نیمضت 734.028.821 

تکرش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
ات 13:15 هبنشجنپ 7:45  ات 14:15  هبنشراهچ 7:45  ات  هبنش  یرادا  تعاس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا  تبث  هرادا  بنج  همیب  نادیم  نادمه 

:: نفلت :: www.hww.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

تکرش تکرش نایرتشم   نایرتشم اباب   طابترا   طابترا زکرم   زکرم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 78 ھحفص 6 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/090 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

تلاسر  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 VIBRATION MONITORING SYSTEM

لایر دروآرب 43.000.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 2.150.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ دیرخ  هرادا  - الاک روما  نامتخاس  یاه 15 و 16 - زاف  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  رازگ :  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
مشش

44-36-07731318335 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یناگرزاب  ینف  یفیک و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1400/030 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/4/13  دانسا  تفایرد   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426248 :: هرازه هرازه یهیجوت 1401/4/28دکدک   هسلج   - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاکلآ  رلک  دحاو  یاه  لس  گنیروتینام  ژاتلو  متسیس  یزادنا ، هار  بصن و  تخاس ، دیرخ ، یسدنهم ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام  راک 18  ماجنا  تدم 

وروی هوالع 919.606.13  هب  لایر  دروآرب 42.314.058.135 

دزن باسح 6094200030  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 11.600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش هبعش  تراجت  کناب 

:: سردآ سردآ

06152126476 - 06152126472 :: نفلت :: arvandpvc.ir Tender.arvandpvc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM ناونع : : ناونع 44

یلاکلآ یلاکلآ رلک   رلک دحاو   دحاو یاه   یاه لسلس   گنیروتینام   گنیروتینام ژاتلو   ژاتلو متسیس   متسیس یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ یسدنهم ، ، یسدنهم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 78 ھحفص 7 
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نادمه بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007001000166 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426345 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس یاهب  سراهف  ساسا  رب  لیذ  یاه  هژورپ  رازگ  هصقانم  هاگتسد  ناونع  هب  دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) نادمه ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دات همانیهاوگ  و  هیاپ 5 ) لقادح   ) هطوبرم هتشر  رد  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  یناراکنامیپ  هب  ار   1401

.تسا  یرورض  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  نمض  رد  .دیامنراذگاو  دنشاب ، یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص 
صاخ  یماهس  نادمه  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برد بصن  هیهت و  یزیمآ –  گنر  یزیر –  نتب  یدنب –  روتامرآ  ینیچ –  گنس  گنس –  بیرخت  ینک –  یپ  هاگراک –  ندیچرب  زیهجت و   : • تیلاعف هزوح  یلک  حرش 
میس سنف و  بصن  سنف –  هیاپ  بصن  نویسادنوف –  یارجا  یدنب –  بآ  تست  ینیچ –  کولب  یزیرکاخ و  شکهز –  یارجا  یراک –  قیاع  یراذگ –  هلول  یزلف – 

یتظافح  نیبرود  یرتم و  هلت  اههاچ –  نزاخم و  یزاسزاب  یزاسهب و  نزخم –  ثادحا  رادراخ – 
.دشاب  یم  تایلمع  یارجا  نیح  رظان  راک  روتسد  هشقن و  دروآرب ،  ساسارب  تایلمع  هیلک  •

73,172,637,530 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,658,631,877 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لاوحا  تبث  هرادا  بنج  همیب  نادیم  نادمه   ، 6515914478 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

تالف یژرنا  تسدارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ربتعم  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس  ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خیرات 1401/04/15عبنم ات  رثکادح   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحا هژورپ  زاین  دروم   ( EQM032 - PDCS ناوت (  عیزوت  لرتنک  متسیس  دیرخ  تهج  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  سراف  جیلخ  رهم  هاگشیالاپورتپ 

(EQM032 -PDCS  ) ناوت عیزوت  لرتنک  متسیس  تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  ییاسانش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TenderAffairs@Fefalat.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاتسور اهاتسور یاه   یاه هاچ   هاچ وو   نزاخم   نزاخم یزاسهب   یزاسهب  ، ، یشک یشک سنف   سنف  ، ، ثادحا ثادحا ناونع : : ناونع 66

(( EQM032  -PDCSEQM032  -PDCS  ) ) ناوت ناوت عیزوت   عیزوت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناگدنزاس   ناگدنزاس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 78 ھحفص 8 
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدمب 5  یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426861 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو یمومع  هصقانم  قیرط  زا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  یتایلمع  هزوح  رد  نیکرتشم  فرصم  راب و  تیریدم  شیاپ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

باسح هب  دقن  هجو  ای  تابلاطم و  زا  هکولب  یکناب ،  هدش  نیمضت  کچ  ربتعم ،  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  هدرپس 2.365.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه  ددرگ -  میلست  رازگ  هصقانم  هب  زاوها  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مانب  هرامش 1028040020  هب  نارمچ  دیهش  هبعش  تراجت  کناب 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هصقانم 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  سردآ  هب  تکرش  یزکرم  هناخریبد  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 3245  06134490700 :: نفلت :: WWW.AEPDCO.IR TAVANIR.ORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یتعنص  هعسوت  یحارط و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-163-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک قیقد و  رازبا  تازیهجت  یزادنا  هار  لاهروا و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 17 یقرش ، نابایخ 150  یوربور  نیورپ ، راولب  سراپنارهت  لوا  هکلف  تفایرد :   :: سردآ سردآ

77889846 :: 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

یتایلمع یتایلمع هزوح   هزوح ردرد   نیکرتشم   نیکرتشم فرصم   فرصم وو   راب   راب تیریدم   تیریدم شیاپ   شیاپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

لرتنک لرتنک وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لاهروا   لاهروا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هصقانم ـ  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/002/ا ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملس یتفن  یوکس   DCS هناماس گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یزاسون و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ناوخارف 2001093631000085  هرامش  اب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یرازگرب 

اه یهگآ  هیلک  دش و  دهاوخ  ماجنا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  افرص  هصقانم  یفیک و  یبایزرا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هدناسر  نارگ  هصقانم  عالطا  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  افرص  تاحالصا و ...  تارغت و  همانتوعد ، و 

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

:: سردآ سردآ

تبث رتفد  سامت 0211456 ـ  زکرم  02123942555 ـ  سامت : تاعالطا   :: نفلت نفلت
88969737 و 85193768 مان :

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093631000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تا  /1401/002 ناملس یتفن  یوکس   DCS هناماس گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یزاسون و  هژورپ  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

-12 هرامش دازکاخ - نابایخ  جروت - نابایخ  لالب - دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینامیلس مساق  دیهش  نامتخاس 

:: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتفن یتفن یوکس   یوکس   DCSDCS هناماس   هناماس گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1010

یتفن یتفن یوکس   یوکس   DCSDCS هناماس   هناماس گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1
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ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094756000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5426334 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رهشدالوف  یناشن  شتآ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/04/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ یرادا  هعومجم  نمهب  نابایخ 22   ، 8158711477 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ج د / 144 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G متسیس تاودا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 074319223394 و 32224411 ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

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

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

F&GF&G متسیس   متسیس تاودا   تاودا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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مشق دروآرف  ییایمیش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام هناخراک  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

یناگرزاب دحاو   88993814-88993625 :: نفلت :: faravard-qeshm.comنفلت 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

رزخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15)عبنم  ) یرادا تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ  زور 

5427305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع لماک  یارجا  صیخشت و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  نیمات  دیلوت و  هنیمز  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ هناخراک  لحم  رد  راکدوخ  قیرح  مالعا  متسیس  هب  طوبرم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخراک تسارح  هناخریبد  رزخ  نامیس  هناخراک  ناشول  رهش  رابدور ، ناتسرهش  نالیگ ، ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 303 ییاطع و  سدنهم  یاقآ  یلخاد 3541   5-01334603501 :: نفلت نفلت
یدیع سدنهم  یاقآ  هارمه 09111383145  و 

:: تیاسبو تیاسبو

01334604317 :: 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 نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1414

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نیمات   نیمات وو   دیلوت   دیلوت هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1515
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رزخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5427740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5426660(EQM032 -PDCS  ) ناوت عیزوت  لرتنک  متسیس  تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  هحفص 6)ییاسانش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایسآ  :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426838 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یلصا  هداد  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 6/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، یزیر همانرب  تنواعم  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  لوا  هقبط  رد  عقاو  هرامش 1  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  لحم   :: سردآ سردآ
عبانم 5 هعسوت  تیریدم و 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعبات5427076 یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5427907 ویشرآ  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5427919 نایرتشم  اب  طابترا  زکرم  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامزاس نامزاس یلصا   یلصا هداد   هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094646000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426170 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رد  اهولبات  لیردراگ و  یکیفارت و  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  هد  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رد  اهولبات  لیردراگ و  یکیفارت و  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,750,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   187,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیریت رهشنالک  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازا  نابایخ  زیربت   ، 5148699981 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426203 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینم ) لچ  رسکم  لپ  لیمکت  لحم  زا  نیفرط (  یاهپمر  ناجیدنه و  ردب  هداج  ینم  لهچ  لپ  تایلمع  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

68,204,240,135 یلام :  دروآرب 

لایر   3,411,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  ناجیدنه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   اهولبات   اهولبات وو   لیردراگ   لیردراگ وو   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

لپلپ تایلمع   تایلمع لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خیراتعبنم هبنش  زور  رهظ  تعاس 14:00  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426337 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناطیش چیپ   ) ناوهآ هندرگ  فداصترپ  طاقن  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3519837631 جیسب -  راولب  نانمس -  سردآ   :: سردآ سردآ

021-41934: سامت  02333435890-1 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  یهگا  نیا  رشن  خیرات  زا   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشکی  زور  تعاس 12  تیاغل   1401/04/14

5426350 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12  سار  هبنش  هس  زور   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

حلاصم و هیهت  ات 27   21 راثیا ، ینیمخ ماما  نابایخ  ، هناتسآ نادیم  ات  لپ  گنس  هار  هس  ، یناحور هلا  تیآ  نابایخ  کیئازوم  شرف  ور و  هدایپ  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  ، شوقن میسرت 

 : دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقحو  یقیقح  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  ریز  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد 
دروآرب ات 27 ـ   21 راثیا ، ینیمخ ماما  نابایخ  ، هناتسآ نادیم  ات  لپ  گنس  هار  هس  ، یناحور هلا  تیآ  نابایخ  کیئازوم  شرف  ور و  هدایپ  یزاسهب  ژورپ : مان  . 1

تاسیسات هینبا و  یاهب  تسرهف  دروآرب  : یانبم  هینبا ـ  تیحالص : 1/044/000/000 ـ  لایر :) ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  20/862/553/478 ـ  لایر :) ) هیلوا
هام  5 ارجا :  تدم  لاس 1401 ـ  یکیناکم 

رد تکرش  هدرپس  8/202/971/629 ـ  لایر :) ) هیلوا دروآرب  رهش ـ  حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  ، شوقن میسرت  حلاصم و  هیهت  ژورپ : مان  . 2
هام  5 ارجا :  تدم  لاس 1401 ـ  یرادهار  یاهب  تسرهف  دروآرب  : یانبم  411/000/000 ـ  لایر :) ) هصقانم

هب زیراو و  یلم  کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف  ای  قوف و  لودج  رد  جردنم  غلبم  هب  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دنیامن و ...  لاسرا  داتس  هناماس  هب  تمیق  داهنشیپ  هگرب  هارمه 

داتس هناماس  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ

تاعالطا 35156225 -011 ذخا   :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فداصترپ فداصترپ طاقن   طاقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2020

رباع رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف ،، شوقن شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت نابایخ ،  ،  نابایخ کیئازوم   کیئازوم شرف   شرف وو   ورور   هدایپ   هدایپ یزاسهب   یزاسهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ

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 78 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pyph6psve3aew?user=37505&ntc=5426337
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5426337?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cbg64ct38leuz?user=37505&ntc=5426350
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5426350?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی لوا  تبون  یفیک -  یبایزرا  تسخن -  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم 

1401/04/11 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 14   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 14   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لامش 1  نهآ  هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدودحم  رد  هاگرذگ  دودح 38  رد  ارجا  لحم  هام  ارجا 4  تدم 

لایر  7.058.498.010 دروارب :  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ تاکرادت و  هرادا  لامش 1 -  نها  هار  لک  هرادا  شترا -  راولب  یاهتنا  یراس -  ناردنزام -   :: سردآ سردآ

33122418-011 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داگرازاپ یتعنصریغ  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

435-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427057 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/05/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مج سیدرپ  رهش  رباعم  یشک  طخ  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور نامیپ 70  تدم 

لصا رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 10/000/000 دیرخ  غلبم  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگا

:: سردآ سردآ

یلخاد 6132  4-37323201-077 :: نفلت :: Www.pazargad.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

37321146-077 :: سکف :: contracts@pazargad.orgسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبهار دنبهار اباب   زاجم   زاجم حطس   حطس مهمه   تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2222

رهش رهش رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 78 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/egvkss5lyf6cq?user=37505&ntc=5426833
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5426833?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/37zvaena32g64?user=37505&ntc=5427057
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5427057?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427073 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  رد  یروحم  یشک  طخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رباعم  رد  یروحم  یشک  طخ  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
5,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  حطس  یرادرهش  نارهت -  هزاورد  زیربت -   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

زیربت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094649000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:30هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:30عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427101 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

2 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  نمهب ، 29 راولب زیربت -  ، 5166617969 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

22 هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 78 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j72nd3uhmhcde?user=37505&ntc=5427073
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زیربت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094649000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:30هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:30عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427106 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رد  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا ،  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم حطس  رد  رباعم  ولبات  یکیفارت و  ینمیا ،  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  نمهب ،  29 راولب زیربت -  ، 5166617969 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427107 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یراتشون  یقفا و  میالع  اههاکتعرس ،  هدایپ ،  نیرباع  روبع  لحم  رد  یشک  طخ  یارجا  هزورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رباعم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یراتشون  یقفا و  میالع  اههاکتعرس ،  هدایپ ،  نیرباع  روبع  لحم  رد  یشک  طخ  یارجا  هزورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
5,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نارهت -  هزاورد  زیربت -   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت ینمیا ،  ،  ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یراتشون   یراتشون وو   یقفا   یقفا میالع   میالع اههاکتعرس ،  ،  اههاکتعرس هدایپ ،  ،  هدایپ نیرباع   نیرباع روبع   روبع لحم   لحم ردرد   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 78 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/euzkjm6mlhfy5?user=37505&ntc=5427106
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5427106?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6mdtt5rscpm7s?user=37505&ntc=5427107
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094649000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:30هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:30عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427248 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رد  ییزج  ود  گنر  اب  هدایپ  رباع  یراتشون و  یقفا و  مئالع  یشک و  طخ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم حطس  رد  ییزج  ود  گنر  اب  هدایپ  رباع  یراتشون و  یقفا و  مئالع  یشک و  طخ  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  نمهب ، 29 راولب زیربت -  ، 5166617969 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427269 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  نارادساپ و  نابوتا  رد  هدید  بیسآ  یاهلیردراگ  هدرن و  هب  طوبرم  تاریمعت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  نارادساپ و  نابوتا  رد  هدید  بیسآ  یاهلیردراگ  هدرن و  هب  طوبرم  تاریمعت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 5 یرادرهش  نارهت -  هزاورد  زیربت -   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

حطس حطس ردرد   ییزج   ییزج ودود   گنر   گنر اباب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یراتشون   یراتشون وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع وو   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هقطنم هقطنم

2828

هدید هدید بیسآ   بیسآ یاهلیردراگ   یاهلیردراگ وو   هدرن   هدرن هبهب   طوبرم   طوبرم تاریمعت   تاریمعت وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427285 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رد  یغالبا  یاهلحم  ریاس  نارهت و  هداج  رد  یزاذگ  هدرن  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رد  یغالبا  یاهلحم  ریاس  نارهت و  هداج  رد  یزاذگ  هدرن  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5  یرادرهش  نارهت -  هزاورد  زیربت -   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427299 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  هدیمهف و  دیهش  نادیم   ، نارادساپ نابوتا  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  هدیمهف و  دیهش  نادیم   ، نارادساپ نابوتا  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 5 یرادرهش  نارهت -  هزاورد  زیربت -   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

هداج هداج ردرد   یزاذگ   یزاذگ هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

نابوتا نابوتا ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131
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دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

دزی نامیپ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427509 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یسرپ  نتب  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 2.330.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا یسرپ   یسرپ نتب   نتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 12  زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  خیرات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم 15/1401/04 هبنشراهچ  زور  تعاس 19  ات  هخروم 1401/04/08  هبنشراهچ 

urmia.ir :: عبنم هخرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 12  زا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/04/25 هبنش  زور  تعاس 19  ات   1401/04/08

5427837 :: هرازه هرازه هخروم 26/1401/04دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 12  رد   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 40*60 هب  یسرپ  کالپ  نتب  بصن  تایلمع  یارجا  رتمیتناس و  تماخض 6  اب  یسرپ  کالپ  نتب  بصن  تایلمع  یارجا  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد هدش  نعت  یاه  لحم  رد  بوج  وویناک و  لودج و  کت  تروصب  یراذگلودج  تایلمع  یارجا  یکیفارت و  یسرپ  کالپ  نتب  بصن  تایلمع  یارجا  رتمیتناس و 

تسیل ربارب  هیمورا  رهش  حطس 
لایر غلبم 20/000/000/000  فقس  ات  : هصقانم لک  غلبم  - 

.دشاب یم  دادرارق  غالبا  خیرات  زا  یسمش  لاسکی   ) هام  12: دادرارق تدم  - 

یرادرهش مانب  ( 365  ) دک ناداتسا  هبعش  رهش  کناب  هرامش 10077700  باسح  هب  شیف  یط  لایر  غلبمب 1/500/000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: هصقانم رد  تکرش  هدرپس  نازیم 

1/000/000/000

مانب ( 294  ) دک هیمورا  هبعش  رهش  کناب  هرامش 100787842771  هدرپس  باسح  هب  یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو و  شیف  تروصب  لایر ) درایلیم  کی   ) لایر
نامزاس هناخ  ریبد  هب  یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف   ) .دشاب یم  یلم 14002813625  هسانش  یهگا و  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  هیمورا  یرادرهش 

هیمورا  یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و 
هصقانم هدنرب  یلبق  تابلاطم  زا  هکولب  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف  تروصب  لایر ) درایلیم  ود   ) لایر  2/000/000/000 هلماعم : ماجنا  نسح  نیمضت  نازیم 

.دشاب یم 
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یسانشراک  هنیزه  همانزور و  رد  یهگآ  پاچ  زا  معا  هصقانم  هدیازم  یهگآ  راشتنا  یاه  هنیزه  هیلک ی 

:: سردآ سردآ

2-04432224001 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.umia.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6060 ** 4040 داعبا   داعبا هبهب   یسرپ   یسرپ کالپ   کالپ نتب   نتب بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رتمیتناس   رتمیتناس   66 تماخض   تماخض اباب   یسرپ   یسرپ کالپ   کالپ نتب   نتب بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
بوج بوج وو   وویناک   وویناک وو   لودج   لودج کتکت   تروصب   تروصب یراذگلودج   یراذگلودج تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   یکیفارت   یکیفارت یسرپ   یسرپ کالپ   کالپ نتب   نتب بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   رتمیتناس   رتمیتناس

3333
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هدازیلو دیهش  هناخراک  ءايبنالا -  متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم اتعبنم دانسا : لیوحت  یبتک و  یگدامآ  مالعا   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... فقس و راوید ، لماش  ینتب  هتخاس  شیپ  تاعطق  عاونا  دیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب  هتخاس  شیپ  تاعطق  دیلوت  صوصخ  رد  طبترم  همزور 

هدش تساوخرد  هسام  نش و  حلاصم  هیلک  نیمات  تهج  یلام  ییاناوت  نتشاد 

هدازیلو دیهش  هناخراک  رذآ ،  نابایخ  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 17  سردآ  هب  ینف  یبایزرا  تهج  نیموزر  لاسرا  یبتک و  یگدامآ  مالعا   :: سردآ سردآ

یلیعامسا سدنهم   09126154404 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 13  ات  خروم 1401/4/11  هبنش  زور  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/4/18 هبنش 

ادرف لسن   :: عبنم خروم 1401/5/1عبنم هبنش  زور  تعاس 13  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426885 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب ههام -  هس  تدم  یرایتخب -  لاحمراهچ و  ناتسا  رد  لک  هرادا  نیا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  73.000.000.000

لایر  نیمضت 3.650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا هتشر  هیاپ و  لقادح 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادنامرف یوربور  تارادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  : سردآ

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تسارح  هرادا  هنامرحم  هناخریبد   (: فلا تکاپ   ) همان تنامض  لیوحت  لحم 

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

وو فقس   فقس راوید ، ، راوید لماش   لماش ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق عاونا   عاونا دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 3434

ششوپ ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 78 ھحفص 24 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  هبعش  تهج 17  یدالوف  هرکرک  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5426833 اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 14)یزاسهب و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهاتسور5426345 یاه  هاچ  نزاخم و  یزاسهب   ، یشک سنف   ، هحفص 6)ثادحا یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ششوپ5426885 تحت  نکاما  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش تهج  1717   تهج یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 78 ھحفص 25 
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یقرش ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5426601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاکسا رپساک  سوریو  یتنآ  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000027000019 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
ددع 450 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  امتح  همیمض  لیاف  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134915171 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یرادناتسا  - ادهش نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35291371-041  ، 35263333-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35263891-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاکسا یاکسا رپساک   رپساک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 78 ھحفص 26 
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یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینابیتشپ  هام  هارمه 12 هب  یللملا  نیب  هرگنک  تیاس  بو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000043 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یردیح  سدنهم   303 یلخاد هرامش 87700004  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  قیقد  روتکاف  شیپ 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  نارهت و  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  سلریاو  هکبش  یرادهگن  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090569000014 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ییامرف لصاح  سامت  هرامش 84234139و84234140 اب  لاوس  تهج 

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یللملا یللملا نیب   نیب هرگنک   هرگنک تیاس   تیاس بوبو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3838

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

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

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

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

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

5426973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  یاهرازفا  مرن  تازیهجت و  حرش  هب  تسارح  نامتخاس  کقاتا  اب  طوبرم  رتنساتید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000035 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  طیارش.دوش  لصاح  سامت  هرامش 09125650487  اب  یمازلا و  دیدزاب.دوش  تقد  تسویپ  تسیل  تازیهجت  تامدخ و  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  میظنت  اهدادارق  هرادا  رد  دادرارق.دوش  هعلاطم  قیقد  مالعتسا 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هورق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش عماج  هناماس  یزاسرهش  عماج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005122000035 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هورق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، رظان نیسدنهم  یدنورهش و  یتنرتنیا  تامدخ  هناماس  ناتسمارآ ،  هناماس  فانصا ، هناماس  یزاسون ،  یزیمم و  هناماس  دمآرد ،  هناماس  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
GIS ییایفارغج تاعالطا  هاگیاپ  یکینورتکلا و  ویشرآ  هدام 100 ،  نویسیمک  دمارد ،  تالغتسم ،  کالما و 

6661836879 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  یقرش -  سردم  نابایخ  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5223100-0873  ، 35223100-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222610-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح نامتخاس   نامتخاس کقاتا   کقاتا اباب   طوبرم   طوبرم رتنساتید   رتنساتید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

یزاسرهش یزاسرهش عماج   عماج هناماس   هناماس یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mediakind rx8200 license .hd sdi 3g . hevc/hd .hevc/ hd/422 سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000163 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 4 دادعت : 

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

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mediak ind rx8200  license .hd sdi 3g . hevc/hd .hevc/ hd/422mediak ind rx8200  license .hd sdi 3g . hevc/hd .hevc/ hd/422 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5427047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Padvish Antivirus سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000036 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط   Padvish Antivirus سوریو یتنآ  هلاسکی  سنسیال  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  1 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  دیئامرف .  لصاح  سامت  یدیعس  مناخ  راکرس  هرامش 88987431  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752145-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تازیهجت  تامدخ و  تسیل  حرش  هب  تسارح  دحاو  رتنس  اتید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000036 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دادرارق.دوش  تقد  هئارا  لباق  یاهزوجم  واهالاک  تامدخ و  حرش  تسویپ و  تسیل  هب  سامت 09125652487. هرامش.دشابیم  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  میظنت  اهدادرارق  هرادا 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Padvish AntivirusPadvish Antivirus سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4343

تسارح تسارح دحاو   دحاو رتنس   رتنس اتید   اتید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت هعسوت  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 18 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب دیئات  دروم  دوجوم و  نژرو  نیرخآ  هب   Fortigate 1000-D لاوریاف هاگتسد  هس   FrameWork یناسرزورب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000102 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم راکهار  زیر  هیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F هنایار هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب دیئات  دروم  دوجوم و  نژرو  نیرخآ  هب   Fortigate 1000-D لاوریاف هاگتسد  هس   FrameWork یناسرزورب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  الاک  دک 

.دشاب اتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  دیرخ  عوضوم  اب  طبترم  هیدات  یاراد  تسیابیم  هدننک  نیمات 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب دیئات   دیئات دروم   دروم وو   دوجوم   دوجوم نژرو   نژرو نیرخآ   نیرخآ هبهب     Fortigate 1000 -DFortigate 1000 -D  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس     FrameWorkFrameWork یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 4545
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نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5427327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  الاک  دک  ناریا  // دکراب گنیلبیل  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005104000153 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  پاچ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناب پاچ  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

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

دامن لصاح  سامت  ینادومحم  یاقآ  یلخاد 211  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رابخا  یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000155 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903636 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکراب دکراب گنیلبیل   گنیلبیل رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم رابخا   رابخا یکینورتکلا   یکینورتکلا نتلوب   نتلوب لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP دادرارق و سیون  شیپ  اب  قباطم  سنارفنک  وئدیو  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001153000009 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  RFP دادرارق و سیون  شیپ  اب  قباطم  سنارفنک  وئدیو  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4848
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دزی ناتسا  زاگ   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  هدننک  حیحصت  ریرب  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ یتساوخ  رد  تاصخشمو 

1101091426000099 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 3186 لدم لانگیس  همیس  روتالوزیا 2  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

یتساوخ رد  تاصخشمو  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تاصخشم  داتو  لیمکت  روتکاف  شیپ  رد  تسویپ  حرش  قباطم  هدننک  حیحصت  ریرب  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا   ( رادیرخ

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

A/I CARD یزاگ نیبروت  یلرتنک  متسیس  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091475000017 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
همیمض دانسا  حرش  قباطم  یزاگ  نیبروت  یلرتنک  متسیس  تراک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  7 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  همیمض  ینف  کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانگیس لانگیس همیس   همیس   22 روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 4949

A/I  CARDA/I  CARD  یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس تراک   تراک ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

5426976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -FLOW COMPUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101096347000059 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تسویپ  ریوصت  حرش و  قبط  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - تسویپ ریوصت  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317247-077  ، 31317260-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLOW COMPUTERFLOW COMPUTER ناونع : : ناونع 5151
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  هیذغت  عبنم  یتعنص و  چیوس  /0100039 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000297 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم   ST171GPR دک  W 40 چیوس اب  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
سای راگن  هدیا  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2012  یکینورتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب ناگدننک  نیمات  دش  دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

دنتسه تیولوا  رد 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم وو   یتعنص   یتعنص چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 5252
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رگشیامن و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000070 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 65 زیاس  65SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

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

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص 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   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-800-PHS-05402-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6565 SE3BSE3B  لدم لدم یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5353

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحم زادرپراک : مان  خیرات 1401/04/17 ـ  ات  خیرات 1401/04/08 ـ  زا  لدبم ـ  رگشیامن و  جنس و  تبوطر  دیرخ  ناونع : کتساوخرد 1100119 ـ  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9193161815 سامت : هرامش  ابم ـ  یعیفش  داوج 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قبط  سراف  ناتسا  ناریا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  قیرح  یافطا  یاه  کناوتسا  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001267000018 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  co2 یقبامو زاگو  ردوپ  لوسپک   800 دودح هک  ددع  ناتسا 1400  حطس  رد  اهلوسپک  یبیرقت  دادعت  سامت 07132330943- هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135746133 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  یرونا  نابایخ  یوربور  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225413-071  ، 32222005-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222303-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدبم لدبم وو   رگشیامن   رگشیامن وو   جنس   جنس تبوطر   تبوطر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

قیرح قیرح یافطا   یافطا یاه   یاه کناوتسا   کناوتسا یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5656

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج   FLAME DETECTOE MODEL: FD 3025 ,115V تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000332 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  . HANS HENNING Co هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FLAME DETECTOR یتراجت مان  یتعنص  هروک   FD3025 روتکتد الاک :  مان 

رهگ لگ  نهآ  گنس 
ددع 20 دادعت : 

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

- ددرگ یراددوخ  یجراخ  داهنشیپ  هئارا  زا  ، روشک لخاد  هدنزاس  دوجو  هب  هجوت  اب  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153183339 سامت - هصقانم طیارش  یاضما  رهم و  - ازجم تروص  هب  یلام  / ینفداهنشیپ هئارا 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLAME DETECTOE MODEL: FDFLAME DETECTOE MODEL: FD ناونع : : ناونع 5757
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشالف  ریژآ  قیرح ،  مالعا  یتسش  یترارح ،  روتکتد  نویسازینوی ،  یدود  روتکتد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  ربارب  دنمشوه  قیرح  مالعا  زکرم  سیف ،  رتنیا 

1101093532000059 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رشالف  ریژآ  قیرح ،  مالعا  یتسش  یترارح ،  روتکتد  نویسازینوی ،  یدود  روتکتد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  ربارب  دنمشوه  قیرح  مالعا  زکرم  سیف ،  رتنیا 

 : یتسپ دک  ردخم ،  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  یرادا  نامتخاس  یکدور 13 . شبن  یزوریپ 3 . یزوریپ .  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9177775474

38767009-051  ، 38787005-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38781400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا زکرم   زکرم سیف ،  ،  سیف رتنیا   رتنیا رشالف   رشالف ریژآ   ریژآ قیرح ،  ،  قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش یترارح ،  ،  یترارح روتکتد   روتکتد نویسازینوی ،  ،  نویسازینوی یدود   یدود روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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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 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

5426179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی   BUS S لدم - TDE 600 هاگتسد نیباک  طابترا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000085 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مینو  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اردصرهش یناسر  زاگ  هیحان  یرادا  نامتخاس  یرتویپماک  هکبش  هژورپ  یارجا  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000062 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقادح 10 .دشاب  زاریش  رهش  رد  رقتسم  ینابیتشپ  تهج  سراف و  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  یاراد  تسیاب  یم  طیارش  دجاو  راکنامیپ  تیمها : زئاح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب دوجوم  قباوس  رد  زاریش  رهش  حطس  رد  دیدزاب  هئارا و  لباق  راک  هنومن 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TDE 600TDE 600 هاگتسد   هاگتسد نیباک   نیباک طابترا   طابترا تراک   تراک ناونع : : ناونع 5959

اردصرهش اردصرهش یناسر   یناسر زاگ   زاگ هیحان   هیحان یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس یرتویپماک   یرتویپماک هکبش   هکبش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  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 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5426282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش و  رازفا  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003673000036 زاین :  هرامش 

جرک ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.لک هرادا  تاعالطا  یروآ  نف  سانشراک  دات  اب  راک  ماجنا  نسح  .یتسویپ  تساوخ  رد  حرش  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ترجاهم  سیلپ  یوربور  دابآ  خیش  تمس  هب  درادناتسا  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3149669459

32218390-026  ، 32-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32827551-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000404 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریم 09155429490 سدنهم  یاقآ  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 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

اتید اتید وو   هکبش   هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6161

ورین ورین وو   هیذغت   هیذغت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000078 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   PART لدم  A 10 نایرج تدش   V 240-180 ژاتلو  cm 1/80 لباک اب  راد  ترا  رتویپماک  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  وسارف  هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  دنایب  یتراجت  مان   BMK-6141 لدم یکشم  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
تراجت نیون  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   LASERJET PRO M15W لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

قامشاب
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09175184592 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3 عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت  مدع  تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 6363

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

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

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

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

5426574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(TAPE  ) راون رب  ینتبم  زاس  هریخذ  هاگتسد  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001328000010 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-NVR64-V2-8H لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  هب  هعجارم  دشاب  یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نارادساپ 30  –  نارادساپ - راولب  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717615536 یتسپ : 

32445590-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445582-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاعالطا  قبط  یرتاب  قرب  نیمات  متسیس  روتپادآ و  هارمه  هب  یتعنص  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000122 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM-1809 لدم یتعنص  رتور  مدوم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( TAPETAPE  ) ) راون راون ربرب   ینتبم   ینتبم زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

یرتاب یرتاب قرب   قرب نیمات   نیمات متسیس   متسیس وو   روتپادآ   روتپادآ هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هکبش (  یشک  لباک  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000019 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هژورپ  مامتا  زا  دعب  هام  کی  باسح  هیوست  ددرگ  یراذگراب  یراذگ و  تمیق  هدش  هتساوخ  دراوم  ددرگ  مادقا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID-RC522 لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000161 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
RFID-RC522 لوژام - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  65 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77330175-021  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش (  (  هکبش یشک   یشک لباک   لباک هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6666

RFID-RC522RFID-RC522 لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6767
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000050 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  ای 43673981  مانکین و  یاقآ  سامت 43673987  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  وکسیس  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003321000024 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4431/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  کالم  تسا و  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسا  یمازلا  تاحیضوت  تمسق  رد  سرتسد  رد  سامت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهللادسا سدنهم   09141033114 دشابیم

 : یتسپ دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  کالما  ودانسا  تبث  لک  هرادا  مشاه -  جاح  هچوک   - تعاس نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5133983431

35261771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261784-041 :: 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 تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6868

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR 4431/K9 - 4 onboard GE-3 NIM slots- 1 ISC slot - 8 GB Flash Memory default - رتور هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 GB DRAM defau

1101001378000021 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4431/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISR 4431/K9 - 4 onboard GE-3 NIM slots- 1 ISC slot - 8 GB Flash Memory default - 2 GB DRAM رتور هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(default (Data plane)- 4 GB DRAM default(control plane

NIM-2 GE-CU- SFp لوژام ددع PWR-4430-AC و  هارمه 2  هب 

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5427053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR 4431/K9 -  4 ISR 4431/K9 -  4 onboard GE-3 onboard GE-3 NIM s lots -  1  NIM s lots -  1  ISC s lot -  8  ISC s lot -  8  GB Flash Memory default -  2GB Flash Memory default -  2 رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
GB DRAM defauGB DRAM defau

7070

هنایار هنایار مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7171
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یاقآ اب  سانجا  یگنهامه  ههام -  تخادرپ 4  هباشم -  دکناریا   - تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  ریالم  نادنز  لیوحت  هنایار  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - ینامحر 09183524510

1101004918000065 زاین :  هرامش 
ریالم نادنز  هدننک :  رازگرب 

موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 7/5 تیفرظ  V 12 ژاتلو  SABA 1207 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCLCC2MM لدم  m 1 لوط دم 62/5  یتلام   LC-LC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

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

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD VS 8MB SATA لدم  GB 500 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
للم رگن  ناهیک  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   N690GTX PM2D لدم  GB 4 تیفرظ  Nvidia کیفارگ تراک  الاک :  مان 

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

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ETEN TECHNOLOGIES INC یتراجت مان   PFN-588I لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
یلعمرحم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELTA هدنزاس عجرم   DELTA یتراجت مان   LC-LC لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ینیسرآ
ددع 7 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
هکبش نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   MK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BRAND REX یتراجت مان   UTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ
رتم 2 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571713561 یتسپ :  دک  باشوش ،  یتعنص  کرهش  یوربور  ریالم - ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448346-081  ، 32448368-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448368-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  زیرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001692 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ALB45330 لدم یکیتسالپ  راکوت  راد  تکوس  یرتویپماک  هکبش  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ناریا کیناکم 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   UC-MBX-EU لدم یکیتسالپ  سنج  هکبش  باق  یارب  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   UC-MBX-SH-EU لدم یکیتسالپ  سنج  هکبش  راد  ششوپ  باق  یارب  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

مایت هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   UC-MBX-OT1 لدم یکیتسالپ  سنج  یتعنص  باق  اب  زاب  یاضف  یارب  تروپ  کت  هکبش  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
هکبش

ددع 30 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  لاسرا   :: 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

83768014-021  ، 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

تسویپ تسویپ قبط   قبط زیرپ   زیرپ ناونع : : ناونع 7272
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ حرش  قبط  یتارباخم  مزاول  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دش دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا 

1101092288000975 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نف الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
تباث نزاخ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

لاصتا نودب  روتسیزنارت  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
لاصتا نودب  روتسیزنارت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

لاصتا نودب  روتسیزنارت  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
لاصتا نودب  روتسیزنارت  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ حرش  قبط  یتارباخم  مزاول  ملق   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم مزاول   مزاول ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع 7373
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 16 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   DTS BOX دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد 

1101001132000102 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WUHAN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBERHOME یتراجت مان   B3163R-06 لدم تنرتا  هب  یتارباخم   E1 طوطخ هکبش  لدبم  الاک :  مان 
تاطابترا هعسوت  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO., LTD

ددع 3 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم کالم   کالم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ربرب     DTS BOXDTS BOX  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس

7474
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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 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D 300 تیگ یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001446000312 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  هام  هس  یط  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  افبآ  رابنا  هیلخت  لحم 
دشاب تکرش  تیفیک  لرتنک  دات  دروم  دیاب  الاک 

دشاب هدش  تبث  تمس  ترازو  ناریناوت  هناماس  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات  تاعالطا 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DD  300300 تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 7575
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000051 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  ای 43673981  مانکین و  یاقآ  سامت 43673987  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001815 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7676

UPSUPS ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 78 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تسویپ5426813 لیاف  حرش  هب  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  لماش  یتینما  هحفص 65)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یللملا5426816 نیب  هرگنک  تیاس  بو  هحفص 25)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5427015mediakind rx8200 license .hd sdi 3g . hevc/hd .hevc/ hd/422 هحفص 25)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیذغت5427105 عبنم  یتعنص و  هحفص 33)چیوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5427156 دحاو  رتنس  اتید  هحفص 25)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوجوم5427182 نژرو  نیرخآ  هب   Fortigate 1000-D لاوریاف هاگتسد  هس   FrameWork یناسرزورب
کناب دیئات  دروم  و 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5427228 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  زاین  هحفص 54)دیدجت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سنارفنک5427448 وئدیو  هحفص 25)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زا 78 ھحفص 54 
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کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب نابایخ  یقرب  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000077 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقبلاطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیسب جیسب نابایخ   نابایخ یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 78 ھحفص 55 
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لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دیاب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  حرش  هب  وردوخ  ریژآ  دنبرمک و  - کسام یفقس - غارچ  - دنب هار  - نیگنس هیاپ  طورخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب hse دیئات

1101091432000066 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  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 : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دسرب hse دیئات هب  دیاب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  حرش  هب  وردوخ  ریژآ  دنبرمک و  - کسام یفقس - غارچ  - دنب هار  - نیگنس هیاپ  طورخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ ریژآ   ریژآ وو   دنبرمک   دنبرمک -- کسام کسام یفقس - - یفقس غارچ   غارچ -- دنب دنب هار   هار -- نیگنس نیگنس هیاپ   هیاپ طورخم   طورخم 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 78 ھحفص 56 
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درجالیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت و گنر و  هلمج  زا  حلاصم  هیلک  دوش ) هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  تالآ  نیشام 
1101005643000016 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 16581 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  تالآ  نیشام  رنیت و  گنر و  هلمج  زا  حلاصم  هیلک  دوش ) هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  راکنامیپ  انمض  ودشاب  یم  راکنامیپ 

3855165446 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  نابایخ  درجالیم -  رهش  کارا  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554204-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35553055-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8080

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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جوسای یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5427036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط.ددع  عبرم 14  رتم  ییادز 180  یبرچ   . وش تسش و  لماش  یزلف  یاه  همسجم  یزیمآ  گنر  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000042 زاین :  هرامش 

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

عبرمرتم 180 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

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

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرگشل یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5427228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096008000008 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  غابراهچ  ناتسرهش  دابآرگشل  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا )   ) نشاب هتشاد  ار  هنیمز  نیا  رد  تیحالص  یهاوگ  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یراذگراب  هناماسرد  هدشرپ  مالعتسا  هارمه  هب  ار  تکرش  همانزور  یفنص و  روما  ، تارغت نیرخآ   ، تیحالص یهاوگ  ، همانساسا

3117336949 یتسپ :  دک  دابآ ،  رگشل  یاتسور  - غابراهچ - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط.ددع   قبط.ددع   1414 عبرم   عبرم رتم   رتم   180180 ییادز   ییادز یبرچ   یبرچ  . . وشوش وو   تسش   تسش لماش   لماش یزلف   یزلف یاه   یاه همسجم   همسجم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8181

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   دوجوم   دوجوم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش حالصا   حالصا زاین   زاین دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 8282

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

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

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

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

5427243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سیدرف کالک –  لپ  ) نیوزق - جرک هار  دازآ  ولبات  هیاپ  ولبات و  هحفص  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000037 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( سیدرف کالک –  لپ  ) نیوزق - جرک هار  دازآ  ولبات  هیاپ  ولبات و  هحفص  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  دادعت و  قبط  یماظتنا  یامنهار و  یولبات  ددع   161 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005977000032 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502001002   60x60 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 161 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ تاصخشم  دادعت و  قبط  یماظتنا  یامنهار و  یولبات  ددع   161 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار دازآ   دازآ ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات هحفص   هحفص هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

یماظتنا یماظتنا وو   یامنهار   یامنهار یولبات   یولبات ددع   ددع   16 116 1 ناونع : : ناونع 8484

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

5427393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ ارآ  ناهج  دیدج  ناتسوب  ییانشور  یارجا  تهج  ییانشور  جرب  هیاپ  ددع  دیرخ 8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000019 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   ST-522902 لاچماپ لدم   m 12 زیاس یدالوف  سنج  هفرطود  هفرطکی و  تکارب  اب  روتکژورپ  بصن  تیلباق  اب  یرون  جرب  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس 
ددع 8 دادعت : 

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

ینایزار 09188397242 یاقآ  سامت :  هرامش  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ییانشور  لباکددع  8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازآ دنلیآ  لیردراگ  یزاسزاب  میمرت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000022 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مناخ مناخ ارآ   ارآ ناهج   ناهج دیدج   دیدج ناتسوب   ناتسوب ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا تهج   تهج ییانشور   ییانشور جرب   جرب هیاپ   هیاپ ددع   ددع 88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

یدازآ یدازآ دنلیآ   دنلیآ لیردراگ   لیردراگ یزاسزاب   یزاسزاب وو   میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

5427514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000087 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقبلاطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - دقن تروصب  تخادرپ  یشک - طخ  تهج  یکیفارت  دیفس  گنر  مرگولیک   300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093464000009 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  سالن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هیمورا یمیش  نالصا  هدننک  هضرع  عجرم  نانیمطا  یتراجت  مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف  گنر 999413  دک  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 300 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - دقن تروصب  تخادرپ  یشک - طخ  تهج  یکیفارت  دیفس  گنر  مرگولیک   300 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5966116778 یتسپ :  دک  سالن ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  سالن  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44433300-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44434522-044 :: 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 ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه -- دقن دقن تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ یشک - - یشک طخطخ   تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   300300 ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5426245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ مالعتسا  قبط  یدورو  ربعم  رد  یپوکسلت  یرتم  لدم 6  نارامیس  دنبهار  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101007020000033 زاین :  هرامش 
دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دیامن تیاعر  ار  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: 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

یمیم هباشم   هباشم دکدک   یباختنا   یباختنا دکدک    ) ) تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط یدورو   یدورو ربعم   ربعم ردرد   یپوکسلت   یپوکسلت یرتم   یرتم   66 لدم   لدم نارامیس   نارامیس دنبهار   دنبهار بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

8989
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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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5426696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003190000014 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 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

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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9090
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ  لاو  یشک  یساش  هرجنپ و  برد و  مرف  شیپ  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  حلاصم  یلیمکت و  تاحیضوت 

ههام هیوست 3 
1101090930000060 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  هیوست 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هرکاذم  هطوبرم  ناسانشراک  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق 
شخبافو 09155148567 سدنهم  ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  کمایپ و  ییوگخساپ  ییایحی 09381391491 (  یلام :  سانشراک 

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

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

تسپ تسپ لاو   لاو یشک   یشک یساش   یساش وو   هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد مرف   مرف شیپ   شیپ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9191
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5427512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/24 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  یارب  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  نبمات  ناونع : 

1401721 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ5426781 ریژآ  دنبرمک و  - کسام یفقس - غارچ  - دنب هار  - نیگنس هیاپ  هحفص 54)طورخم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یارب   یارب دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا نبمات   نبمات ناونع : : ناونع 9292
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قرشلامش هقطنم  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتظافح  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004867000017 زاین :  هرامش 

قرش لامش  هقطنم  یئویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یروفغ 09368101650  اضر  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  تسویپ  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  یگنسهوک 12 ،  شبن  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31900897-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31900910-051 :: 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

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیسو  ینمیا  تازیهجت  تهج  هرواشم  تامدخدیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001378000020 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هبعش 20 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داقعنا  ، یریوصتو یتوص  نیبرود  هورگو  ینمیا  تازیهجت  یالاک  هورگ   . هتسب رادم  متسیسو  ینمیا  تازیهجت  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف هتیمک  دات  زا  سپدادرارق 

3813816661 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229505-086  ، 32227925-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230744-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9393

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیسو   متسیسو ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخدیرخ   تامدخدیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

5426563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 + تسویپ هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ هب  ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناری  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12

1101001069000025 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تاصخشم  ماد  نیبرود   6+ تسویپ هب  تاصخشم  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16 تسیل =  تسویپ  هب  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12 تسویپ +  هب  تاصخشم   nvr هاگتسد  3+ تسویپ

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

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 + + تسویپ تسویپ هبهب     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد   33++ تسویپ تسویپ هبهب   ماد   ماد نیبرود   نیبرود   66  + + تسویپ تسویپ هبهب   تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1616 دیرخ   دیرخ  . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناری   ناری ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب   تروپ   تروپ چیئوس  44 چیئوس هاگتسد   هاگتسد 1212

9595
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  لماش  یتینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004464000007 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ناتسا بعش  تیریدم  نامتخاس  نواعت  هعسوت  کناب  عماج - دجسم  بنج  یدازآ -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813673111 یتسپ :  دک 

33228778-054  ، 33262298-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228678-054 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 21 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 21 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهسکع  لیاف و  قبط  یناریا  وگ  دنلب  ادص و  رسکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000163 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   STUDER یتراجت مان   O/A2500 لدم ادص  رسکیم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاهسکع  لیاف و  قبط  یناریا  وگ  دنلب  ادص و  رسکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004262-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9696

وگوگ دنلب   دنلب وو   ادص   ادص رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 2 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست  دامنیراذگ 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: 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 -- لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9898
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5427343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرفرد تمیق  هئاراو  تمیق  مالعتسا  مرفرد  جردنم  طیارش  تیاعر  ، تسویپ تسیل  قباطم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا.تسا  یمازلا  تسویپ  مالعتسا 

1101004198000038 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: 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

مرفرد مرفرد تمیق   تمیق هئاراو   هئاراو تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرفرد   مرفرد جردنم   جردنم طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر ،، تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا.تسا   ناریا.تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا

9999
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سراف ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قیرط  زا  تخادرپ  تسویپ .  تاصخشم  تسیل و  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم لاس 1403  یمالسا  هنازخ 

1101005207000014 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

هدازدمحم زانهش  هدننک  هضرع  عجرم   RASTER یتراجت مان   RS-220SH لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7164954949 یتسپ :  دک  (س ، ) ارهزلا بلق  ناتسرامیب  بنج  هیوبیس ، راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334444-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37397273-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5427471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091240000008 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819848155 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  تشادهب  زکرم   - یلعوب هارراهچ  افش - خ   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215772-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239937-066 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

لدم لدم راد   راد لرتنک   لرتنک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 10 110 1
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

5427472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000019 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 6 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PFN یتراجت مان   PNR-R-100 لدم هکبش  تحت  وئدیو  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست  دامنیراذگ 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: 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

ناوخ5427228 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  زاین  هحفص 54)دیدجت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش تحت   تحت وئدیو   وئدیو طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 102102
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5426997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف عفد  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001687 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   WATER TREATMENT PLANT WITH ACCESSORIES یتراجت مان   WTP-MK110/1 لدم یتعنص  بآ  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس 

هاگتسد 450 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PJS-4010443-99 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشعبنم  - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5427868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 p/f thermal ceramics mounted accessories نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  کی  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  کالپ 27  هقطنم 6  یرادرهش  یور  هبور  یوجنگ -  یماظن   :: سردآ سردآ

88656489-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

بالضاف5426997 عفد  متسیس  هحفص 72)تاعطق  )  accessaccess

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

5427868p/f thermal ceramics mounted accessories هحفص 72)نیمات )  accessaccess

بالضاف بالضاف عفد   عفد متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 103103

p/f thermal ceramics  mounted accessoriesp/f thermal ceramics  mounted accessories نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 78 ھحفص 73 
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  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 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

5426504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ 1403 دانسا  قیرط  زا  شنادراک  یتعنص  قرب  یشزومآ  تیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000138000014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-CLC-102-S لدم هتفرشیپ  یتعنص  قرب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

نف اراک  شرتسگ  امزآ 
هتسب 9 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
عجرم رصن  تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RK308 لدم هتفرشیپ   AVR رلرتنکورکیم شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هبرجت ایمیک  یهاگراک  یشزومآ و  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GDS-1052U لدم لاتیجید  پوکسولیسا  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DT-182 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
انیاس تعنص  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انیاس  تعنص  نارکتبم  هدنزاس  عجرم   SA-BMS لدم  bms نامتخاس قرب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  تسویپ  امتح.تسا  هباشم  دک  ناریا.ددرگیم  ماجنا  (1403  ) هنازخ دانسا  قیرط  زا  شنادراک  یتعنص  قرب  یشزومآ  تیکدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133743151 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  - تعاس نادیم  - هیناما - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334205-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

شنادراک5426504 یتعنص  قرب  یشزومآ  تیک  هحفص 74)دیرخ  )  bmsbms

شنادراک شنادراک یتعنص   یتعنص قرب   قرب یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 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

هب5426563 ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناری 
تسویپ هب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12 تسویپ +  هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5426574(TAPE  ) راون رب  ینتبم  زاس  هریخذ  هاگتسد  ددع  کی  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5427305 مالعا  متسیس  نیمات  دیلوت و  هنیمز  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  هحفص 10)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتنیا5427380 رشالف  ریژآ  قیرح ،  مالعا  یتسش  یترارح ،  روتکتد  نویسازینوی ،  یدود  روتکتد  دیرخ 
دنمشوه قیرح  مالعا  زکرم  سیف ، 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5427740 مالعا  متسیس  راکنامیپ  ییاسانش  هحفص 10)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5427228 کالپ  نیبرود  ددع  هس  ندرک  هفاضا  دوجوم و  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  زاین  هحفص 54)دیدجت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

5427089FLAME DETECTOE MODEL: FD(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتنیا5427380 رشالف  ریژآ  قیرح ،  مالعا  یتسش  یترارح ،  روتکتد  نویسازینوی ،  یدود  روتکتد  دیرخ 
دنمشوه قیرح  مالعا  زکرم  سیف ، 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 78 ھحفص 75 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم5427471 راد  لرتنک  ریگدزد  هحفص 65)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5426430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SAN  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001328000009 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   HPE1/8TB-SAS لدم  TB 1/8 تیفرظ هنایار  رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  هب  هعجارم  دشاب  یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نارادساپ 30  –  نارادساپ - راولب  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717615536 یتسپ : 

32445590-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445582-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5426430(SAN  ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

5426574(TAPE  ) راون رب  ینتبم  زاس  هریخذ  هاگتسد  ددع  کی  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( SANSAN  ) ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ5426781 ریژآ  دنبرمک و  - کسام یفقس - غارچ  - دنب هار  - نیگنس هیاپ  هحفص 54)طورخم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا5426245 قبط  یدورو  ربعم  رد  یپوکسلت  یرتم  لدم 6  نارامیس  دنبهار  بصن  نیمات و 
( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنبهار5426833 اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 14)یزاسهب و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاکسا5426601 رپساک  سوریو  یتنآ  دیرخ  هحفص 25)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5426973 نامتخاس  کقاتا  اب  طوبرم  رتنساتید  هحفص 25)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش5427014 عماج  هناماس  یزاسرهش  عماج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 25)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5427015mediakind rx8200 license .hd sdi 3g . hevc/hd .hevc/ hd/422 هحفص 25)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5427047Padvish Antivirus سوریو یتنآ  هلاسکی  هحفص 25)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات5427076 یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5427156 دحاو  رتنس  اتید  هحفص 25)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دکراب5427327 گنیلبیل  رازفا  مرن  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد5427357 قباطم  رابخا  یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  هحفص 25)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 78 ھحفص 77 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرفرد5427343 جردنم  طیارش  تیاعر  ، تسویپ تسیل  قباطم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت 
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا.تسا  یمازلا  تسویپ  مالعتسا  مرفرد  تمیق  هئاراو  تمیق  مالعتسا 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تسویپ5426696 ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) 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

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

مالعتسا5426245 قبط  یدورو  ربعم  رد  یپوکسلت  یرتم  لدم 6  نارامیس  دنبهار  بصن  نیمات و 
( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 62) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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