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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

140 1140 1 ریت   ریت   1414 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس , 080 , 000150 , 080 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,144هکس 060 , 000144, 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,3002 سیئوس14,300 سیئوس کنارف   327,300327,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,310 , 00082 ,310 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع243,600243,600رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,32091 ,320

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,60031 ,600

رایع رایع   1818 یالط   ,14یالط 0 18 , 00014, 0 18 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ378,820378,820دنوپ نپاژ نینی   دصکی   233,710233,710دصکی

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
(( 1010))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8686))

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

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

زا 81 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

زا 81 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 23  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

زا 81 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 81 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001000000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440236 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 GIS و IT شخب رد  یصصخت  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,005,106,856 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  یرتزگراب  ینف  دانسا  لیاف  رد  طیارش  کرادم و  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یورین هارراهچ  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  ، 1994643313 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
، مشش یهقبط  هرامش 56 ، یماظتنا ،

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS وو     ITIT شخب   شخب ردرد   یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 81 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6wm25njnx9jxw?user=37505&ntc=5440236
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5440236?code=37505
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/4/13  تعاس 00:01  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16

petroyada.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

electronic module- pr002265-rev03 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ  هب  زاوها  میدق  هداج  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس  رابنا  الاک : لیوحت   :: سردآ سردآ

02124977973  - 02124971164  - 02124971210  - 02124971147 :: 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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/13  تعاس 00:01  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16 تعاس

petroyada.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

siemens hmi-pr002257-rev.03 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ  هب  زاوها  میدق  هداج  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس  رابنا  الاک : لیوحت   :: سردآ سردآ

02124977973  - 02124971164  - 02124971210  - 02124971147 :: 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

electronic  module-  pr002265- rev03electronic  module-  pr002265- rev03 ناونع : : ناونع 22

s iemens hmi-pr002257- rev.03s iemens hmi-pr002257- rev.03 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 81 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بارگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050245000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440911 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ئافطا  یگدننار و   ، ینابهگن  ، بور تقر و   ، فیظنت لماش  یرهش  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  بارگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تامدخ  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   374,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  لاح  سامت  دنوزاب  یاقآ  نقلت 09166976615  هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بارگ رهش  ناهرط  شخب  تشدهوک  ناتسرل   ، 6848116314 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

140 1140 1 لاس   لاس یرهش   یرهش تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 81 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hub8fdh3s63kz?user=37505&ntc=5440911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5440911?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یلا 9/1401/ق :: 8/1401/ق  یهگآ یهگآ هرامش   خروم 21/04/1401-هرامش تیاغل  خیراتزا 14/04/1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خروم 28/04/1401-عبنم تعاس 13:00 تیاغل   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440279 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   هبنشراهچ  زور  رد  نارگ  هصقانم  بو  فلا  یاه  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 29/04/1401 10

هیدمحم یرگشل - دیهشراولب  امجن ) حرط   ) FTTH حرط هژورپ  یارجا  - هصقانم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حرطو طیارشو  دانسارد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسارب  ریز  لودج  حرش  هب  ییاه  هصقانم  یراذگاو  هب  تبسن  دراد  رظنرد  نیوزق  هقطنم  تارباخم  تیریدم  - 

نازیم لایر  هب  دروآرب  غلبم  ارجا  لحمو  تایلمع  حرش  فیدر  .دیامن  مادقا  یلخاد  راد  تیحالص  ناراکنامیپ  هب  یکیکفت  تروص  هب  تسویپ  هدش  هئارا  دادرارق 
000/000/715/35 000/000/500/2 8/1401/ق امجن ) حرط  ) یرگشل دیهشراولب   FTTH حرط هژورپ  یارجا  هصقانم 1  هرامش  لایر  هب  هصقانمرد  تکرش  نیمضت 

یتسپدکرکذاب یتابتاکم  قیقد  سردآ  هئارا  دانسا :  تفایرد  یارب  مزال  کرادم  هیدمحم 000/400/142/4 000/000/290 9/1401/ق -  FTTH حرط هژورپ  یارجا   2
یزکرم یلم  کناب  دزن  یراج 0105988843006  باسح  هب  لایر  غلبم 000/350 یزیراو  یکناب  شیف  باسح  بحاص  هخسن  هئارا  هارمه  هب  سامت  نفلت  هرامشو 

- هصقانم ره  یارب  یکیکفت  تروصب  نیوزق 

هب یزیراو  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  هصقانم  ره  یارب  الاب  لودج  رد  هدش  مالعا  غلبم  هب  هصقانمرد : تکرش  نیمضت  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتمک یاه  هدرپس   ، شودخم یاه  هدرپس   ،، هدرپس دقاف  یاه  داهنشیپ  هب  یرادباسح - دنس   – نیوزق یزکرم  هبعش  یلم  کنابدزن  یراج 0105988843006 باسح 

- دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نآ  ریاظنو  یصخش  کچ  ررقم ، نازیم  زا 

زا لقتسمو  هناگادج  تروصب  ار  تاصقانمزا  کیره  یارب  یداهنشیپ  یاهتکاپ  نارگ  هصقانم  یداهنشیپ : یاه  تکاپ  لیوحتو  هصقانم  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  فکمه -  هقبط  نیوزق -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس   , نیوزق یامیسوادص  قرش   ( نایزورون  ) ینیمخ ماما  راولب  یاهتنا  نیوزق  هب  مه 

هناخریبد هب  یبتک  دیسر  ذخا  لباقمردو  هئارا  لیوحت 

اهدادرارق دحاو  - ینابیتشپو تاکرادت  هرادا   :: نفلت نفلت
02833653292و02833652080

WWW.TC-QAZVIN.ir یتنرتنیا تیاس  نیوزق  هقطنم  تیریدم   :: تیاسبو تیاسبو

02833653334 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/4/14 تعاس 00:01  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  16:00

petroyada.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fiber optic pigtail-pr001760-rev02 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ  هب  زاوها  میدق  هداج  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس  رابنا  الاک : لیوحت   :: سردآ سردآ

02124977973  - 02124971164  - 02124971210  - 02124971147 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( امجن امجن حرط   حرط  ) ) FTTHFTTH  حرط حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

fiber optic  pigtail-pr00 1760 - rev02fiber optic  pigtail-pr00 1760 - rev02 ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kstp.ir :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ظاحل اب  روشک  یزاس  دالوف  هریجنز  رد  نآ  یزاس  ییارجا  تهج  نالک  تامادقا  اهدربهار و  نیودت  زبس و  دالوف  دیلوت  یجنس  ناکما  هژورپ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداصتقا ینف و  یاهرتماراپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141868000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440968 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

یبناج  تازیهجت  رورس و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
83,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,140,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/08/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاراد نادیم  کارا   ، 3813774979 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دالوف دالوف هریجنز   هریجنز ردرد   نآنآ   یزاس   یزاس ییارجا   ییارجا تهج   تهج نالک   نالک تامادقا   تامادقا وو   اهدربهار   اهدربهار نیودت   نیودت وو   زبس   زبس دالوف   دالوف دیلوت   دیلوت یجنس   یجنس ناکما   ناکما هژورپ   هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یداصتقا یداصتقا وو   ینف   ینف یاهرتماراپ   یاهرتماراپ ظاحل   ظاحل اباب   روشک   روشک یزاس   یزاس

77

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناسارخ یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 0118 دک   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kstp.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گراخ یتفن  هنایاپ  یتارداص  ماخ  تفن  یجنس  تحص  یریگ و  هزادنا  یاهدنیارف  رد  یشناد  فاکش  لیلحت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هژورپ : یارجا  ثادها 

لباق توق و  طاقن  نعت  تکرش و  یجنس  تحص  وی  ریگ  هزادنا  دنیارف  رد  یشناد  یاه  فاکش  عفر  تهج  دوجوم  یاهءالخ  فعض و  طاقن  یشناد ، عبانم  ییاسانش 
....و یریگ  هزادنا  دنیارف  رد  دوجوم  طیارش  ءاقترا  تهج  بسانم  یاهراک  هار  ییاسانش  شناد و  تیریدم  دوبهب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05135003478  - 02171095000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Pmo@kstp.irسکف 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

5440236GIS و IT شخب رد  یصصخت  تامدخ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003489000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440915 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  زیخ  هثداح  طاقن  رد  هتخاس  شیپ  ینتب  هلول  سکاب و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا زیخ  هثداح  طاقن  رد  هتخاس  شیپ  ینتب  هلول  سکاب و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   550,396,706 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا یراس خ   ، 4818611364 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  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

یتفن یتفن هنایاپ   هنایاپ یتارداص   یتارداص ماخ   ماخ تفن   تفن یجنس   یجنس تحص   تحص وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاهدنیارف   یاهدنیارف ردرد   یشناد   یشناد فاکش   فاکش لیلحت   لیلحت ناونع : : ناونع 99

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ردرد   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب هلول   هلول وو   سکاب   سکاب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 81 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  ناریا  همیب  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 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هبرازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاههاگتسد  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میقم  یورین  رفن  کی 

زربلا ناتسا  رد   4 تابعش دادعت 
1101001386000016 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرک یزکرم  , سیدرف  , رهش ییاجر  درگتشه  هبعش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143886144 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  داشرا  گنهرف و  هرادا  یوربور  یرهطم  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36176400-026  ، 34206642-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34206047-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا ردرد     44 تابعش تابعش دادعت   دادعت میقم   میقم یورین   یورین رفن   رفن کیکی   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبرازفا   هبرازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
زربلا زربلا

1 11 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 81 ھحفص 11 
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5439932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناگیار یناسر  زورب  ءاقترا و  ینابیتشپ ، لاسکی  اب   ) Optimum هربراک یکسرپسک 300  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001039000005 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا .دشابیم  یمازلا   EDR ینامزاس +  سوریو  یتنآ  سنسیال  تمیق  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یارب  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مئامض  رد  روتکاف  شیپ  جرد  اب  یداهنشیپ  تمیق 

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5439933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور دروکر  یرهش و 5000  دروکر  یرادرب 12000  تسرهف  یزاس و  ماگنه  هب  یراذگدک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001253000005 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروکر 17000 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاتسور دروکر  یرهش و 5000  دروکر  یرادرب 12000  تسرهف  یزاس و  ماگنه  هب  یراذگدک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815713131 یتسپ :  دک  تسپ ،  لک  هرادا  یلامش - ظفاح  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3332341-038  ، 33347421-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330806-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناگیار ناگیار یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ءاقترا   ءاقترا ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ لاسکی   لاسکی اباب    ) ) OptimumOptimum  هربراک هربراک   300300 یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1212

ییاتسور ییاتسور دروکر   دروکر   50005000 وو   یرهش   یرهش دروکر   دروکر   12 00012000 یرادرب   یرادرب تسرهف   تسرهف وو   یزاس   یزاس ماگنه   ماگنه هبهب   وو   یراذگدک   یراذگدک ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 81 ھحفص 12 
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ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5439934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناگیار یناسر  زورب  ءاقترا و  ینابیتشپ ، لاسکی  اب   ) Optimum هربراک یکسرپسک 300  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001039000005 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا .دشابیم  یمازلا   EDR ینامزاس +  سوریو  یتنآ  سنسیال  تمیق  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یارب  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مئامض  رد  روتکاف  شیپ  جرد  اب  یداهنشیپ  تمیق 

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5439935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناگیار یناسر  زورب  ءاقترا و  ینابیتشپ ، لاسکی  اب   ) Optimum هربراک یکسرپسک 300  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001039000005 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا .دشابیم  یمازلا   EDR ینامزاس +  سوریو  یتنآ  سنسیال  تمیق  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یارب  یتسویپ  کرادم  رد  جردنم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مئامض  رد  روتکاف  شیپ  جرد  اب  یداهنشیپ  تمیق 

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناگیار ناگیار یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ءاقترا   ءاقترا ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ لاسکی   لاسکی اباب    ) ) OptimumOptimum  هربراک هربراک   300300 یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1414

(( ناگیار ناگیار یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ءاقترا   ءاقترا ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ لاسکی   لاسکی اباب    ) ) OptimumOptimum  هربراک هربراک   300300 یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1515
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیا هکبش  ناربراک  لرتنکو  تیریدم  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپو  شزومآ   ، یزادنا هار  ، بصنو دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  (NETBILL) تن

1101003067000050 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  (NETBILL) تن رتنیا  هکبش  ناربراک  لرتنکو  تیریدم  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپو  شزومآ   ، یزادنا هار  ، بصنو دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتن رتنیا   رتنیا هکبش   هکبش ناربراک   ناربراک لرتنک   لرتنک وو   تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصن بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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یا هفرح  ینف و  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   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  درادناتسا و  یهاوگ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  تاعالطا  تینما  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  تکرش 

1101010001000030 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مان یلخاد  یدنب  هتسب  مزیناکم  اب  هارمه  یددع  هبعج 1  یرازفا  تخس  لفق  امنهار و  هچرتفد  هدرشف و  حول  عون  هشقن  میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اناداپسا هزاس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  هتفرشیپ  نویسادنوف  هزاس 90  یتراجت 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تکرش  ینف  تاصخشم  درادناتسا و  یهاوگ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  تاعالطا  تینما  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یرادا و  هچراپکی  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003254000042 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون هنایار  سیرا  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  رواک   DVD عون سیرا  یرادا  یلام و  عماج  راکهار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613157 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ، نامزاس  یزوریپ - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223000-038  ، 32223100-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221801-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشقن هشقن میسرت   میسرت متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1717

یلام یلام وو   یرادا   یرادا هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  دیرخ  دنیآرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003653000021 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قبط  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  دیرخ  دنیآرف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قبط  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  دیرخ  دنیآرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  ساملس -  هداج  رتمولیک 5  جیسب  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5749193395

32716739-044  ، 32416739-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32416751-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  گنیروتینام  گنیتکیت و  عماج  رازفا  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000095 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-27871139 رتشیب تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ دنیآرف   دنیآرف ناونع : : ناونع 1919

هکبش هکبش گنیروتینام   گنیروتینام وو   گنیتکیت   گنیتکیت عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

5440406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  بو  تحت  رازفا  مرن  نک و  درخ  ذغاک  بایغ و  روضح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003723000005 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  بو  تحت  رازفا  مرن  نک و  درخ  ذغاک  بایغ و  روضح  هاگتسد  دیرخ  - 

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

1401/04/31 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813349 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  بنج  یرادا  کرهش  ناسانشراک  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741211-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741208-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نکنک   درخ   درخ ذغاک   ذغاک وو   بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5440437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاعالطا  یرازگراب  نکسم و  نیمز و  یلم  نامزاس  یکینورتکلا  ویشرآ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000070 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقبط هشوپ و  ضیوعت  تالغتسم  یضارا و  تیریدم  هچراپکی  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  یراذگراب و  دانسا ، نکسا   ، یسیون هصالخ   ، یرامشزاب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسین اهنت  نکسا  لماش  - یتسویپ کرادم  ساسا  رب  تاداهنشیپ  .نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  اب  راک  کی  لقادح  یاراد  هدننک  نیمات  یناگیاب - یدنب 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادناتسا   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  حرش   ) یتیریدم شیاپ  سناسیل  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004180000043 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تازوجم  تکرش و  کرادم  روتکاف ،  شیپ  یداصتقادک -  یلم و  هسانش  یاراد  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519997113 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  بنج.نامداد  دیهش  راولب.اقیرفآ  راولب.نیتناژرآ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84691114-021  ، 84691718-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88646783-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاعالطا   تاعالطا یرازگراب   یرازگراب وو   نکسم   نکسم وو   نیمز   نیمز یلم   یلم نامزاس   نامزاس یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2222

یتیریدم یتیریدم شیاپ   شیاپ سناسیل   سناسیل دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2323
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یا هفرح  ینف و  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 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000032 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  انث  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  ناونع  یرازفا  مرن  لفق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرشم مایپ  طابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2424

لیابوم لیابوم تاریمعت   تاریمعت یکینورتکلا   یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیابوم تاریمعت  یکینورتکلا  تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000034 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان   L1910A لدم تخت  لاتیجید  یگنر  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ایسآ رونامن  هدننک  هضرع  عجرم   HALLEY STAR یتراجت مان   AN-101 دک  mm 133 لک لوط  لاتیجید  یتلوم  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPT-E210 لدم لباک  صوصخم  گولانآ  رتست  الاک :  مان 

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

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  لامش  یوردوخ  راگن  ینواعت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  رمارگورپ  هاگتسد  گنینویت  یبای  بیع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
لامش یوردوخ  راگن 

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

شناد هار  تسیز  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شناد  هار  تسیز  ینواعت  هدنزاس  عجرم   SB97-1 لدم بوکسورکیم  یبوچ  مال  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  پمپ  کیرم  یدیلوت  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  کیرم  یتراجت  مان  نغور  یزاس  ادج  یناریا  کچوک   AMV0100 لدم روتارپس  رتلیف  الاک :  مان 

پمپ کیرم  یدیلوت  ینواعت 
ددع 1 دادعت : 

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

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهالاک  ناریا  یور  رب  تمیق  جرد  هب  / ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تمیق  مالعتسا  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44337573-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5440580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا همیب  تکرش  ناگتسشنزاب  روما  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000034 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

86712141: یماما سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا دالوف  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ESET Endpoint Protection Advanced(Msp) – lic 150U  ) سوریو یتنآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001006000016 زاین :  هرامش 
ناریا دالوف  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هربراک نلپ MSP و 150   - Endpoint Protection Advanced هخسن ی دون 32  سوریو  یتنآ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرهپس هناماس 09192699068  یزورون 09177329979 و  یاقآ  ینف  تالوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  هرامش 1713 ،  نادیم - زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84812207-021  ، 88909481-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88903715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش ناگتسشنزاب   ناگتسشنزاب روما   روما هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2626

(( ESET Endpoint Protection Advanced(Msp)  ESET Endpoint Protection Advanced(Msp)  – lic  150U lic  150U  ) ) سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هلاس  کی  ینابیتشپو   pm رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000161000010 زاین :  هرامش 

سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یا  هقلح  یکینسالپ 1  باق  زودنیو  تحت  دنمشوه  یربراک  باسح  تراک  اب  هارمه  داپسا  یراد  رابنا   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپسا رازفا  مرن  ناحارط  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

هدنرب تکرش  دشاب  روکذم  یاه  هنیمز  رد  اتفا  یاراد  دیاب  امتح  ینابیتشپو  هدنهد  هئارا  تکرش  تسویپ  تادنتسم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تیولوا  رد  یناتسا  ناگدننک  نیمات  دوشیم  هداد  تدوع  الاک  یتساوخرد  یالاک  اب  تریاغم  تروص  رد  دشاب  تسارح  دات  دروم  دیاب  امتح 

7917183797 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یرادا  نامتخاس  ییااجر -  دیهش  هلکسا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33514455-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514455-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   ینابیتشپو   ینابیتشپو   pmpm  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وی یک  دناب  تاو  هدننک 150  تیوقت  تاقلعتم  چوس و  دیاگویو  رلرتنک ، هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000172 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  Thales Rail Signalling Solutions GmbH هدنزاس عجرم  لدم 5501   L 905 گنیکالرتنیا متسیس  لانگیس  کارت و  نزوس و  رلرتنک  کر  الاک :  مان 

لیر ناب  نمیا  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

تامدخ یتناراگ /  .هدنشورف  هدهع  هب  امیسوادص  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  تکرش  یمالعا  تمیق  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف دحاو  دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  لقادح  تخادرپ  هدازالاباقا 22166413  دیرخ  رومام  شورف /  زا  سپ 

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

ویوی یکیک   دناب   دناب تاو   تاو   150150 هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت تاقلعتم   تاقلعتم وو   چوس   چوس دیاگویو   دیاگویو رلرتنک ، ، رلرتنک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 2929

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناگود فراصم  اب  الاک  لمح و  لیاسو  یسایس ، یمیرحت ، صاخشا  مالعتسا   Apl سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بو تحت  رازفا  مرن  - 

الاک یسایس و  صاخشا  یمیرحت ، صاخشا  مالعتسا  هناماس 
1101003078000011 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5440288( ناب تن  ) تاعالطا یروانف  یطابترا و  هزوح  گنیروتینام  یناسر  عالطا  لرتنک و  هناماس  هحفص 24)داجیا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم و5440744 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هناگود -  -  هناگود فراصم   فراصم اباب   الاک   الاک وو   لمح   لمح لیاسو   لیاسو یسایس ، ، یسایس یمیرحت ، ، یمیرحت صاخشا   صاخشا مالعتسا   مالعتسا   AplApl سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناب تن  ) تاعالطا یروانف  یطابترا و  هزوح  گنیروتینام  یناسر  عالطا  لرتنک و  هناماس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000017 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر 3  لقادح   / تامدخ حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اجاو  زا  اتفا ) ) امن تیحالص  دات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هخاش  رد  هبتر 3 لقادح 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناب ناب تنتن   )) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یطابترا   یطابترا هزوح   هزوح گنیروتینام   گنیروتینام یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000291 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام و  نودب  لک  تمیق  دوش و  تبث  دک  ناریا  کی  مالقا  یمامت  یارب  - 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ 
دشاب یمن  دیئات  دروم  نیزگیاج  یالاک  دشاب و  تساوخرد  قباطم  اقیقد  دیاب  الاک 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
تساوخرد  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERP/F S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نارهت کجنلو  بصن  لیوحت و  لحم   ) 55se3d-b لدم  LG روتینام هاگتسد  راهچ  بصن  لمح و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 02122402015 نفلت 

1101091790000021 زاین :  هرامش 
یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55SE3D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ربتعم یتناراگ  اب  نارهت -) کجنلو  بصن  لیوحت و  لحم   ) 55se3d-b لدم  LG روتینام هاگتسد  راهچ  بصن  لمح و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02122402015 نفلت 

.دامرف لاسرا  هناماس  تسویپ  هب  ار  یتناراگ  تراک  روتکاف و  شیپ  ریوصت  افطل 

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

5440541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدام هتفای  صیصخت  رابتعا  لحم  زا  یکیفارت  تازیهجت  ملق  راهچ  دیرخ  رب  ینبم  لقن  لمح و  نامزاس  لوئسم  تساوخرد  ربارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگدننارو ییامنهار  تافلخت  نوناق   23

1101090726000038 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هناب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 20 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  ود  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 18 ناوت  TCT لدم  LED رامش سوکعم  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دهشم رواب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BITS-LC4 لدم  LCD رگشیامن اب  دنمشوه  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691917837 یتسپ :  دک  هناب ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  راولب  داهج  نادیم  هناب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222171-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34220361-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIHW1002 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000066 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زورما تالدابم  دامن  هدننک  هضرع  عجرم   TI یتراجت مان   SN74HC245DW ینف هسانش   TTL-IC عون  IC الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  رادیرخ  سردآ  هب  الاک  لاسرا  لمح و  دشاب .  یم  رظندم  تسویپ  مالقا  حرش  اب  قباطم  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  الاک  دیئات  تفایرد و  هب  طونم  باسح  هیوست 

 . دنوش یرازگراب  هناماس  رد  تاداهنشیپ  تسا  مزال 

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

31317686-077  ، 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

MIHW1002MIHW1002 ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093984000496 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا بآ  پمپ  ورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناشفا  بآ  یتراجت  مان   Movi 32/11 لدم یوق  راشف  ژویفیرتناس  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زادنا زادنا هار   هار لنپ   لنپ هارمه   هارمه هبهب   پمپورتکلا   پمپورتکلا جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ زوریف  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5439806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترا متسیس  لیمکتو  قیرح  ءافطا  متسیس  لیمکت   ، یرادنامرف ولبات  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003691000007 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  دابآ  زوریف  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دابآ زوریف  سراف ،  لیوحت :  لحم 

هتسجرب  فورح  اب  یرادنامرف  یدورو  برد  ولبات  بصن  سنارت و  بصن  قرب و  یشک  میس  یارجا و  حلاصم و  هیلک  هیه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ترا  هاچ  یارجا 

یناشن شتآ  پمپ 

7171717111 یتسپ :  دک  دابآ ،  زوریف  یرادنامرف  دابآ  ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38723013-071  ، 38724820-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38724350-071 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ ردوپ و  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000519 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  یتراجت  مان   kg 12 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  دربراک  یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

ترا ترا متسیس   متسیس لیمکتو   لیمکتو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت  ، ، یرادنامرف یرادنامرف ولبات   ولبات بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

زاگ زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 81 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qnpqhbffsxudc?user=37505&ntc=5439806
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5439806?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/awj8ah8z7mgfr?user=37505&ntc=5440103
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5440103?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ ردوپ و  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000519 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  یتراجت  مان   kg 12 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  دربراک  یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ ردوپ و  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000519 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  یتراجت  مان   kg 12 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  دربراک  یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

زاگ زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3939

زاگ زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000146 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

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

1401/04/16 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

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

1401/04/16 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینمیا5440265 مئالع  ولبات  یکیفارت و  بدحم  هنیآ  یناشن ، شتآ  لوسپک  هحفص 56)هبعج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5440850FIRE /GAS DETECTION(56 هحفص هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 . . ددرگدیق ددرگدیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   وو ...  ...  تایلام   تایلام بصن ، ، بصن هنیزه   هنیزه لاسرا ، ، لاسرا هنیزه   هنیزه یهیلک   یهیلک .دشاب   .دشاب یمیم   شرافس   شرافس تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگیمن ددرگیمن یسررب   یسررب همیمض   همیمض وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نودب   نودب یاهخساپ   یاهخساپ

4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کالما دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5439903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  ربتعم  سنسیال  ربمان و  تراپ  دشابن  رفیر  هاگتسد  دشاب   new وین ددرگ  یم  دیکات 

Cisco 4431 - isr4431-sec/k9
1101003363000010 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515683544 یتسپ :  دک  کالما ،  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرتسگداد هار  راهچ  - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330834-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco 4431 Cisco 4431 -- دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال وو   ربمان   ربمان تراپ   تراپ دشابن   دشابن رفیر   رفیر هاگتسد   هاگتسد دشاب   دشاب   newnew وین   وین ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات ینف :  :  ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
is r4431-sec/k9is r4431-sec/k9

4242
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کالما دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5439904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  ربتعم  سنسیال  ربمان و  تراپ  دشابن  رفیر  هاگتسد  دشاب   new وین ددرگ  یم  دیکات 

Cisco 4431 - isr4431-sec/k9
1101003363000010 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515683544 یتسپ :  دک  کالما ،  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرتسگداد هار  راهچ  - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330834-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco 4431 Cisco 4431 -- دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال وو   ربمان   ربمان تراپ   تراپ دشابن   دشابن رفیر   رفیر هاگتسد   هاگتسد دشاب   دشاب   newnew وین   وین ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات ینف :  :  ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
is r4431-sec/k9is r4431-sec/k9

4343
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کالما دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5439906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هتشاد  ربتعم  سنسیال  ربمان و  تراپ  دشابن  رفیر  هاگتسد  دشاب   new وین ددرگ  یم  دیکات 

Cisco 4431 - isr4431-sec/k9
1101003363000010 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515683544 یتسپ :  دک  کالما ،  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرتسگداد هار  راهچ  - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330834-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco 4431 Cisco 4431 -- دشاب   دشاب هتشاد   هتشاد ربتعم   ربتعم سنسیال   سنسیال وو   ربمان   ربمان تراپ   تراپ دشابن   دشابن رفیر   رفیر هاگتسد   هاگتسد دشاب   دشاب   newnew وین   وین ددرگ   ددرگ یمیم   دیکات   دیکات ینف :  :  ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
is r4431-sec/k9is r4431-sec/k9

4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000018 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 07633591710 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  لقادح  تمیق  رابنعا 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکتورپ هلت   E1 Interface تراک ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000244 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-T لدم یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE DL380 G10HPE DL380 G10 لدم   لدم یپیپ   چاچا   رورس   رورس ناونع : : ناونع 4545

نشکتورپ نشکتورپ هلت   هلت   E1  InterfaceE1 Interface تراک   تراک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5440246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  ددع  کی  دروبیک و  سوم و  هارمه  هب  هدش  لبمسا  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000015 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

یمتسر وهاش  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   LGA TARY لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

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

تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PNY هدنزاس عجرم   GB 8 تیفرظ هنایار  هعطق  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

یناطلس رسای  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   Kb8000x لدم میس  یب  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-875488 لدم  GB 240 تیفرظ  M.2 SSD MU-DS لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لبمسا  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

* دشاب تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  اقیقد  سانجا  *
دشابیم یرادناتسا  رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  یربراب  هنیزه 

دوشیم تخادرپ  دنس  میظنت  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  دیرخ 
یربکاریما 9124317719

هکبش هکبش چوس   چوس ددع   ددع کیکی   وو   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم هارمه   هارمه هبهب   هدش   هدش لبمسا   لبمسا لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5440263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاموزلم  هارمه  هب  یزیمور   vsp لنپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004093000016 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگرهم  زارف  دنورآ  هدنزاس  عجرم   AV801 لدم  VSP یزیمور لنپ  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  تاموزلم  هارمه  هب  یزیمور   vsp لنپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تاعطق  زیر  تروص  هب  روتکاف  شیپ 

دنشاب تسویپ  تسیل  قباطم  الماک  سانجا 
دشابیم دنس  میظنت  زا  سپ  تخادرپ  یدقن و  دیرخ 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یرادناتسا  رد  سانجا  لیوحت  یربراب و  هیزه 
یربکاریما 9124317719

3514799611 یتسپ :  دک  نانمس ،  یرادناتسا  جیسب -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2129144-023  ، 33443560-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443507-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموزلم تاموزلم هارمه   هارمه هبهب   یزیمور   یزیمور   vspvsp  لنپ لنپ ناونع : : ناونع 4848
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نارهت هاگشناد  یمومع  طباور  تسایر و  هزوح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lto5 لدم  type drive زاس هریخذ  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lto 5 جیرتراک اتید  ددع   10

تنیالک هب  بصن  تهج   pci تراک لباک و  ددع   1
رنیلک اتید  ددع   1

1201094142000008 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یمومع  طباور  تسایر و  هزوح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

.تسا هدش  یرازگراب  یتسویپ  کرادم  رد  الاک  تاصخشم  - 
.ددرگ لاسرا  هناگادج  دکناریا  افطل  لوصحم  ره  یارب 

.دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تالوصحم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای یداصتقا و  هسانش  لماش  روتکاف  شیپ  دوش  یم  اضاقت  ناگدننک  نیمات  زا  یمسر ، روتکاف  اب  ناگدننک  نیمات  زا  دیرخ  مازلا  هب  هجوت  اب  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تسویپ  ار  دوخ  یتایلام  همانیهاوگ 

09195072741 دیئامرف : لصاح  سامت  نیشفا  یاقا  اب  لاوس  هنوگره  تهج  . 2

1417414418 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  تسایر و  هزوح  فکمه -  هقبط  رذآ -  نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112332-021  ، 61112911-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61112911-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 تنیالک   تنیالک هبهب   بصن   بصن تهج   تهج   pcipc i تراک   تراک وو   لباک   لباک ددع   ددع   lto 5 1lto 5 1 جیرتراک   جیرتراک اتید   اتید ددع   ددع   lto5 10lto5 10 لدم   لدم   type drivetype drive زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع
رنیلک رنیلک اتید   اتید ددع   ددع

4949
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت برغ  روما  هرادا  بعش  نفلت  هکبش و  قرب و  روما  ماجنا  تباب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000042 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لودج  تروصب  تارباخم  قرب و  اتید  تامرخ  الاک و  بصن  ترجا  همان  خرن  نارهت  برغ  روما  هرادا  بعش  نفلت  هکبش و  قرب و  روما  ماجنا  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن هئارا  لودج  قبط  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  اه  هدننک  تکرش  دشاب و 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش نفلت   نفلت وو   هکبش   هکبش وو   قرب   قرب روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5050
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیاسو  هارمه  هب  یشک  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093823000113 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاسو  هارمه  هب  یشک  لباک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

ددرگ یم  لاطبا  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  امتح  دوش و  تفای  رد  کیتامروفنا  دحاو  زا  دیدزاب  مرف 
61636740 نفلت هرامش  اب  یگنهامه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاسو لیاسو هارمه   هارمه هبهب   یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 81 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wetay867ctm73?user=37505&ntc=5440308
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5440308?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تسویپ  کرادم  ساسارب  دادرارق  قبط  هیوست  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تیاب  اگم  200 تنرتنیا سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09151532328 ددرگ یراذگراب 

1101090964000034 زاین :  هرامش 
روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیسکا ایرآ  تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یلخاد  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  طیارش  قبط  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  ویارد  پیت  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09940731620 سامت : هرامش 

1101093011000001 زاین :  هرامش 
نادهاز یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   Tape Library لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نادهاز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  هدش  تسویپ  طیارش  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813816994 یتسپ :  دک  دحاو 1 ،  کولب 5  یدعس  یرادا  عمتجم  - نینموملاریما نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229079-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229079-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاب تیاب اگم   اگم 200200 تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5252

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ویارد   ویارد پیت   پیت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 C9200L-48t-4g-e تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربیف لوژام  4 اب گیگ  تروپ  48

1101092751000306 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C4948-10GE-E لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 C9200L-48t-4g-e چیئوسو دشاب  یم  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپو.دشاب یم  هدنشورفاب  لمح  هنیزهو  دشاب  هتشاد  مه  یتناراگو  دشاب  وینو  لانیجروادیابالاکو  دشاب  یم  تساوخرددروم  ربیف  لوژام  4 اب گیگ  تروپ  48

.دشاب یم  ههام  2

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف لوژام   لوژام 44 اباب گیگ   گیگ تروپ   تروپ C9200L-48t-4g-e C9200L-48t-4g-e 4848 ناونع : : ناونع 5454
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نامرک ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101000155000042 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

OPTOMA هدنزاس عجرم   ES526 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-Link یتراجت مان  لدم 1000  لگناد  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32231030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269472-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5555
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یا هفرح  ینف و  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 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  طیارش  هاگشناد  هکبش  تخاس  ریز  تینماو  هکبش  تابثو  ظفح  رد  زاین  دروم  یصصخت  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000031 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناماس مایپ  هکبش  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Q-2000 لدم  SMD رگشیامن اب  دنمشوه  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  طیارش  هاگشناد  هکبش  تخاس  ریز  تینماو  هکبش  تابثو  ظفح  رد  زاین  دروم  یصصخت  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تینماو   تینماو هکبش   هکبش تابثو   تابثو ظفح   ظفح ردرد   زاین   زاین دروم   دروم یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5656
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CANON DR 120 رنکساو هنتنآود  w8961N لدم کنیل  یپ  یت   ADSL2 میس یب  رتور  مدومو  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003549000057 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( VIDE-(1832 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

سکتناک  HD2530 لدم  in 25 یگنر رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  کرادمردروتکاف  شیپ  تبث  - دشاب یم  هام 1403  ید  دیسررس  هب  یمالسا  هنازخدانسا  قیرطزا  باسح  تروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  لک  هردا  برد  یتساوخرد  یاهالاک  لیوحت  - دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولا 

5714717516 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  ترجه  یوک  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31939134-044  ، 32233999-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232208-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیل کنیل یپیپ   یتیت     ADSL2ADSL2 میس   میس یبیب   رتور   رتور مدوم   مدوم وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 5757
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  سیت  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  سیت  دیدج  رهش  قرب  یورین  عیزوت  هکبش  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093267000009 زاین :  هرامش 

سیت دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دادعت 44 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تشادهب ،  رابنا D و  بنج  راهباچ -  دازآ  هقطنم  ناتسچولب -  ناتسیس و  ناتسا  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9971965536

6001235-054  ، 35312919-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35312918-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم سیت   سیت دیدج   دیدج رهش   رهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوکنا تراک  وردکنا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000171 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هعسوت قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   TI-440 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و  لاتیجید  ردکنا  تسکت  هلت  هاگتسد  لدبم  الاک :  مان 

هنایار میمص  تاطابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
BYSTRONIC GLASS هدنزاس عجرم  ناهفصا  دیما  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   PLC دربراک  8AC120/60-1 ENDAT لدم ردکنا  یدورو  تراک  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

تامدخ یتناراگ /  .هدنشورف  هدهع  هب  امیسوادص  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  تکرش  یمالعا  تمیق  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف دحاو  دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  لقادح  تخادرپ  هدازالاباقا 22166413  دیرخ  رومام  شورف /  زا  سپ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوکنا ردوکنا تراک   تراک وردکنا   وردکنا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

نوتسیک نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس یتارباخم -  -  یتارباخم زیرپ   زیرپ هکبش -  -  هکبش لباک   لباک وو   تروپ   تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ... تروپ و هکبش 48  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000029 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

زورما یروآ  نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم   VOL-FPUK-2K لدم هکبش  تروپ  ود  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  گنک  گنه  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-C2960-48 لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 30 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09173628033 تسویپ **  حرشب   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000195 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-400E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  هناماس  رد  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  تبسن  یمومع  طیارش  هعلاطم  زا  سپ  -2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هاگتسد  یربراک  شزومآ  هاگتسد و  یتنارو  یتناراگو و  شزومآ  یزادنا ، هار  بصن ،  لقن ،  لمح و  هنیزه  -3

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 6161
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هپس 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  لیابوم ،  تیوقت  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000272 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 3 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .) هعلاطم  تقدب  اهب  شسرپ  دافم  مهم و  تاکن  لیاف  لوا  تسویپ   ) تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تاحیضوت  تیاعر  مدع  تروص  رد 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911611-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیابوم لیابوم تیوقت   تیوقت متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  تسویپ  تاصخشم  کالمدشاب  یمن  کالمدک  ناریا  -8492- لدم تروپود  ورپ  لتنیا  - ددع هکبش 60 تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000046 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کاوژپ ینامرآ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   ASLC لدم لانرتنیا  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هیلک  ، دنشاب ههام  یتناراگ 12 یاراد  دیاب  یتساوخرد  تازیهجت  ، تسا یمازلا  یراگزاسو  تیفیک  یسررب  روظنم  هب  دیرخزا  لبق  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارادشاب  یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعرب...هریغوهیلخت   ، لمح ، همیب : لماشاه

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63148250-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم کالمدشاب   کالمدشاب یمن   یمن کالمدک   کالمدک ناریا   ناریا -- 84928492 -- لدم لدم تروپود   تروپود ورپ   ورپ لتنیا   لتنیا -- ددع ددع 6060 هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363
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رایرهش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5441014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ینمیا رادم  حالصا   - اه کشفک  ضیوعت   - اه لسکب  میس  میظنت  ضیوعت و   - اه هرقرق  حالصا  ریمعت و  یفک - نتخادنا  اج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه یپرک  ضیوعت  اه - چیئوسورکیم  ضیوعت 

1101090973000018 زاین :  هرامش 
رایرهش شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

چیئوسورکیم ضیوعت  ینمیا - رادم  حالصا   - اه کشفک  ضیوعت   - اه لسکب  میس  میظنت  ضیوعت و   - اه هرقرق  حالصا  ریمعت و  یفک - نتخادنا  اج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه یپرک  ضیوعت  اه -

3351739149 یتسپ :  دک  رایرهش ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  شرورپ   شزومآ و  هچوک  باون - خ  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65227719-021  ، 65261210-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65265999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضیوعت ضیوعت ینمیا - - ینمیا رادم   رادم حالصا   حالصا  - - اهاه کشفک   کشفک ضیوعت   ضیوعت  - - اهاه لسکب   لسکب میس   میس میظنت   میظنت وو   ضیوعت   ضیوعت  - - اهاه هرقرق   هرقرق حالصا   حالصا وو   ریمعت   ریمعت یفک - - یفک نتخادنا   نتخادنا اجاج   ناونع : : ناونع
اهاه یپرک   یپرک ضیوعت   ضیوعت اهاه - - چیئوسورکیم   چیئوسورکیم
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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون 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

5441111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و لرتنک  لباک  تروپ -  چیئوس 3  ویتاروکد -  یوگدنلب  یناریا -  ریاف  یلپمآ  سنارفنک -  وئدیو  نیبرود  یسنارفنک  - نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ 

1201003597000019 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییاتسور5439933 دروکر  یرهش و 5000  دروکر  یرادرب 12000  تسرهف  یزاس و  ماگنه  هب  هحفص 11)یراذگدک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5440234 90 دادعت هب  لسکیپاگم   2 لقادح IP-POE نیبرود بصن  هحفص 67)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5440239 نیبرود  بصن  هحفص 67)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاطابترا5440261 تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  دیرخ  هحفص 11)دنیآرف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5440403 گنیروتینام  گنیتکیت و  عماج  رازفا  مرن  یرادهگن  هحفص 11)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5440406 تحت  رازفا  مرن  نک و  درخ  ذغاک  بایغ و  روضح  هاگتسد  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیابوم5440503 تاریمعت  یکینورتکلا  هحفص 11)تالوصحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

غارچ5440525 لوژام  ییامنهار -  غارچ  لماک  هناخ  هس  سوناف  ییامنهار -  غارچ  هنامز  راهچ  رلرتنک 
زنل هساک و  اب  ییامنهار 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

..و ..و ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ سنارفنک -  -  سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود یسنارفنک   - - یسنارفنک نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع 6565
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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

تکرش5440580 ناگتسشنزاب  روما  هحفص 11)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم و5440744 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وی5440845 یک  دناب  تاو  هدننک 150  تیوقت  تاقلعتم  چوس و  دیاگویو  رلرتنک ، هحفص 11)هاگتسدکی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5441112 - هناگود فراصم  اب  الاک  لمح و  لیاسو  یسایس ، یمیرحت ، صاخشا  مالعتسا   Apl سنسیال
بو تحت  رازفا  مرن 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005643000017 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 16581 دادعت : 
1401/04/16 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

(( دوش دوش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تمیق   تمیق درجالیم ( : ( : درجالیم رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 6666
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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 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005643000017 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 16581 دادعت : 
1401/04/16 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

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 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005643000017 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 16581 دادعت : 
1401/04/16 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

(( دوش دوش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تمیق   تمیق درجالیم ( : ( : درجالیم رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 6767

(( دوش دوش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تمیق   تمیق درجالیم ( : ( : درجالیم رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 6868

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون 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

5440062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دحاو  ینتب -  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرم رتم  دحاو  ینتب -  شوپ  فک 

تسا یمازلا  درادناتسا  یهاوگ  هئارا 
.ددرگ هبساحم  اهب  مالعا  رد  هدنشورف  طسوت  لیزنت  خرن 

1101005525000004 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هوآ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسود یلیلخ  ناوخا  ینوتب  تاعطق  دیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم   40x40 cm داعبا ینامیس  شوپ  فک  کازوم  الاک :  مان 
ددع  1000 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
یسیع روپ  رگسع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  30x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع  750 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 
هواس یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

؛ دش دهاوخ  تخادرپ  هنازخ  دانسا  تروصب  لیذ  حرش  هب  روتکاف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 1403/06/26 ازخا 002  دک  هب  هنارخ  دانسا  اب  لایر   720,000,000
دیسررس 1403/09/12 ازخا 004  دک  هب  هنازخ  دانسا  اب  لایر   1,080,000,000

.ددرگ هبساحم  اهب  مالعا  رد  هدنشورف  طسوت  لیزنت  خرن 

3915164753 یتسپ :  دک  هوآ ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  - تیالو راولب  - هوآ رهش  - هواس ناتسرهش  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42434805-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42434260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرم عبرم رتم   رتم دحاو   دحاو ینتب -  -  ینتب شوپ   شوپ فکفک   ددع   ددع دحاو   دحاو ینتب -  -  ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 6969

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون 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

5440069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 15*30*50 یتب لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ناریا  یلم  درادناتسا  یهاوگ  هئارا 

1101005525000003 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هوآ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یسیع روپ  رگسع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  30x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع  700 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
هواس یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  زیراو  هدنشورف  باسح  هب  دقن  تروصب  یرادرهش  رابنا  یهاوگ  لاسرا و  زا  دعب  روتکاف  هنیزه  لک 

تسا یمازلا  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  لاسرا 

3915164753 یتسپ :  دک  هوآ ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  - تیالو راولب  - هوآ رهش  - هواس ناتسرهش  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42434805-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42434260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 ** 3030 ** 5050 یتب یتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  اب  قباطم  ینمیا  مئالع  ولبات  یکیفارت و  بدحم  هنیآ  یناشن ، شتآ  لوسپک  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000046 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

یزلف هنیآ  الاک :  مان 
ماج 8 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
یگدننار ییامنهار و  مئالع  الاک :  مان 

مرگولیک 84 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا مئالع   مئالع ولبات   ولبات وو   یکیفارت   یکیفارت بدحم   بدحم هنیآ   هنیآ یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 7171

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

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

5440525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل هساک و  اب  ییامنهار  غارچ  لوژام  ییامنهار -  غارچ  لماک  هناخ  هس  سوناف  ییامنهار -  غارچ  هنامز  راهچ  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090497000037 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک   W 12 ناوت  TS لدم  cm 30 زیاس هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

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

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   W 12 ناوت  MGD30 لدم  cm 30 زیاس زبس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKP-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب و یمومع  زاین  رد  هدش  تبث  دک  ناریا  الاک و  اب  قباطم  الماک  دیاب  مالعتسا  هدنرب  طسوت  یلیوحت  یاهالاک  رادیرخ -  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زنل زنل وو   هساک   هساک اباب   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ لوژام   لوژام ییامنهار -  -  ییامنهار غارچ   غارچ لماک   لماک هناخ   هناخ هسهس   سوناف   سوناف ییامنهار -  -  ییامنهار غارچ   غارچ هنامز   هنامز راهچ   راهچ رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 7272
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  وردوخ  صوصخم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000276 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW یتراجت مان  لدم 9216284  وردوخ  ولج  رپس  صوصخم  یریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک یریوصت  ششوپ   ، HD تیفیک زاب و  دید  هیواز  اب  سوسحمان  راکوت ،  بآ ،  دض  وردوخ  صوصخم  نیبرود  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 .تسا  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا   ( . BD - BK 178 لدم تسا ( .  دات  دروم  بصن ) نودب   ) وردوخ تشپ  یاضف 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 18 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ  یتیریدم و  رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094095000210 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ  یتیریدم و  رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23388034-077  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: 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 صوصخم   صوصخم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یریگ   یریگ شرازگ   شرازگ وو   یتیریدم   یتیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناوخ ، ، ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ریظن   ریظن ییاهرازفا   ییاهرازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE /GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003604 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SMITHS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SMITHS DETECTION یتراجت مان   HI-SCAN 7555i لدم نادمچ  راب و  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

ناهام کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTION
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE /GAS DETECTIONFIRE /GAS DETECTION ناونع : : ناونع 7575
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار ولبات  یارجا  تباب  لایر  غلبم 1/528/093/567  تکرش  نیا  دوارب  دشالب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا سابع  یارب  رازنش  زا  یسرتسد  هار  یراذگلودج 

1101001051000122 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ازنش زا  دابا  سابع  یسرتسد  هار  ولبت  یارجا  یسشک  لودج  1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  راذگراب ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق  هدش  یراذگراب 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005643000017 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 16581 دادعت : 
1401/04/16 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

یسرتسد یسرتسد هار   هار یراذگلودج   یراذگلودج ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7777
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5440541 تازیهجت  ملق  راهچ  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیسررس 1403 اب  هنازخ 005  دانسا  قاروا  تخادرپ (  تسویپ  . تاصخشم  اب  یقرب  کیتام  وتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب 

1101090941000021 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام 1403 رویرهش  دیسررس  اب   005 ءازخا یمالسا  هنازخ  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  روتکاف  رد  دیرخ  تردق  ظفح  ناوت 
ددرگ ظاحل  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

تسیمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
09187911052

6715847175 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  زکرم  امیسوادص  مج - ماج  راولب  هاپس -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38351030-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب کیتام   کیتام وتا   وتا برد   برد 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 81 ھحفص 65 
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نادمه ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  لک  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 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یپوکسلت  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا رظندم  تسویپ  تاصخشم  قبط  اقیقد  الاک  تسا و  هباشم  دکناریا 

1101000275000061 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  14 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516754435 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  سادم  یزاسون  لک  هرادا  دیحوت  یرتم  هیرکش 18  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38387130-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38385800-081 :: 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

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فافش تانبرک  یلپ  سنج  پآ  لور  برد  هگنل  بصنو 19  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000062 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

.دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  طقف  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: 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

تسا تسا رظندم   رظندم تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اقیقد   اقیقد الاک   الاک وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یپوکسلت   یپوکسلت کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

فافش فافش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج پآپآ   لور   لور برد   برد هگنل   هگنل   1919 بصنو   بصنو هیهت   هیهت 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 :

زا 81 ھحفص 66 
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هپس 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  یا ،  هشیش  مامت  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000273 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .) هعلاطم  تقدب  اهب  شسرپ  دافم  مهم و  تاکن  لیاف  لوا  تسویپ   ) تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تاحیضوت  تیاعر  مدع  تروص  رد 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911611-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیریدم و5440744 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5440850FIRE /GAS DETECTION(56 هحفص هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یایا ،  ،  هشیش   هشیش مامت   مامت کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 81 ھحفص 67 
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زاریش هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   NVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004035000057 زاین :  هرامش 

زاریش کی  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لوفزد نافاب  نیون  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   INTERPRISE AS STORA یتراجت مان   NVR - AS 3000 لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامریت 1401 نایاپ  تخادرپ  دشاب -  سراف  یموب  هدننک  نیمات  تسا -  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ  تبث  هبساحم و  لک  ساسارب  تمیق  تسویپ -  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7163817315 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  راهب ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38204011-071  ، 38300087-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38300094-071 :: 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

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 90 دادعت هب  لسکیپاگم   2 لقادح IP-POE نیبرود بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000044 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هناماس لخاد  روتکاف  شیپ  تروص  هب  یراذگ  تمیق  افطل.تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تاصخشم.دشابیم  روکذم  تکرش  هدهع  هب  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هیهت  - 
ددرگ یراذگراب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

شیپ تروص  هب  یراذگ  تمیق  افطل.تسا  هدیدرگ  یراذگراب  تاصخشم.دشابیم  روکذم  تکرش  هدهع  هب  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  لخاد  روتکاف 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8282

هاگتسد هاگتسد 9090 دادعت دادعت هبهب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   22 لقادح لقادح IP-POEIP-POE  نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 81 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2r9svgv725dja?user=37505&ntc=5439872
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5439872?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgvjcf6ty5c3q?user=37505&ntc=5440234
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5440234?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003254000041 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   TB 3 تیفرظ  wes 3b لدم یلخاد  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
لاصتا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایم  تعنص  لاصتا  هدنزاس  عجرم  کتونیل  یتراجت  مان   ML 141 لدم  4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هنایم تعنص 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 7 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613157 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ، نامزاس  یزوریپ - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223000-038  ، 32223100-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221801-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم قرو 6  اب  لکد  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000141 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لیم قرو 6  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
فیدر  4 دادعت : 

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

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیم قرو.دوش 6  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  یلام 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000046 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  ددع  90 دادعت هب  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  طسوت  یراذگ  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66706108-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیم لیم   66 قرو   قرو اباب   لکد   لکد وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8585

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیریدم و5440744 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

5439872NVR هحفص 67)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5440239 نیبرود  بصن  هحفص 67)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5440103 ردوپ و  هدننک  هحفص 30)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5440104 ردوپ و  هدننک  هحفص 30)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5440105 ردوپ و  هدننک  هحفص 30)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . . ددرگدیق ددرگدیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   وو ...  ...  تایلام   تایلام بصن ، ، بصن هنیزه   هنیزه لاسرا ، ، لاسرا هنیزه   هنیزه یهیلک   یهیلک .دشاب   .دشاب یمیم   شرافس   شرافس تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگیمن ددرگیمن یسررب   یسررب همیمض   همیمض وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نودب   نودب یاهخساپ   یاهخساپ

8787
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 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000148 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینامحر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   TIP 200 لدم یا  هزاورد  یزیمور  هریگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

دنبراک یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   K.C 111 لدم یزاس  هلول  عیانص  لیوک  نکزاب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
دنبراک یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   K.C 114 لدم یزاس  هلول  عیانص  لیوک  نکزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

یردنکسا بنیز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NORIN DEVELOPMENT یتراجت مان   Ton 2 تیفرظ یتسد  لیقثرج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
یرصان ناطیق  بلطملادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAX یتراجت مان  لدم 1290   Lit 5 تیفرظ نژیسکا  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

روصنم تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   POWER MAN یتراجت مان   CRE لدم یکیلوردیه  وشلباک  سرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
روشک زادرپ  ایوپ  دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   AM-101 لدم یپوکسلت  کیتسا  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 33 طسوتم راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ترا5439806 متسیس  لیمکتو  قیرح  ءافطا  متسیس  لیمکت   ، یرادنامرف ولبات  بصنو  هحفص 30)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5440889 ... تایلام و بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا 
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ  ددرگدیق .  روتکاف  شیپ  رد 

هحفص 71) قیرح  ( قیرح 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 81 ھحفص 72 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cttdxmf4qaqls?user=37505&ntc=5440889
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5440889?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5440903 ... تایلام و بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا 
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ  ددرگدیق .  روتکاف  شیپ  رد 

هحفص 30) 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

یتیریدم و5440744 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5440306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000052 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HDS یتراجت مان   USP-600 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تراک5440264 لباک و  ددع   lto 5 1 جیرتراک اتید  ددع   lto5 10 لدم  type drive زاس هریخذ  هاگتسد   1
رنیلک اتید  ددع  تنیالک 1  هب  بصن  تهج   pci

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5440306 تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 73)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 81 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r567ltmrshm2s?user=37505&ntc=5440306
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  - 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 81 ھحفص 74 
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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  - 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5440029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  - 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 81 ھحفص 75 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  گنیروتینامورورس  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000072 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  گنیروتینامورورس  قاتا  تازیهجت  - 

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

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  رد  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   گنیروتینامورورس   گنیروتینامورورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 81 ھحفص 76 
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN STORAGE EQUIPMENT ناس ---  یزاس  هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000050 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط   SAN STORAGE EQUIPMENT ناس ---  یزاس  هریخذ  تازیهجت  - 

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

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

هام  کی  تمیق  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه 

سامت 07633591710 هرامش 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN STORAGE EQUIPMENTSAN STORAGE EQUIPMENT ناس ---  ---  ناس یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9393

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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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5440575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000155 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون ردنت  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم   FOXCON یتراجت مان   AT-5250 لدم یزادرپ  هداد  راکدوخ  نیشام  یس  یپ  ونان  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم.دریگیمن  رارق  یسررب  دروم  هدننک  نیمات  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یرازگراب  لیمکت و  تمیق  تسیل.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09364572325 یرفص  سدنهم.دشاب  یناریا  یتناراگ  یاراد  ای  یناریا  دیاب  اهالاک  ، تسا هدش  تسویپ  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  طیارش  هارمهب 

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادرپ یزادرپ هداد   هداد راکدوخ   راکدوخ نیشام   نیشام یسیس   یپیپ   ونان   ونان ناونع : : ناونع 9494

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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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5440587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   Usb نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000066 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  همیمض  قباطم  یلخاد  نوفورکیم  اب  لاتیجید   Usb نیبرود - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  لاسرا ه  هنیزه 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیهاربا 27935333 سدنهم  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید   UsbUsb  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 9595

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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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5441102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  - 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یورین5439855 رفن  کی  تسویپ  لیاف  حرش  هبرازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاههاگتسد  یرادهگن  ریمعت و 
زربلا ناتسا  رد   4 تابعش دادعت  میقم 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5439932، ینابیتشپ لاسکی  اب   ) Optimum هربراک یکسرپسک 300  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت 
( ناگیار یناسر  زورب  ءاقترا و 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5439934، ینابیتشپ لاسکی  اب   ) Optimum هربراک یکسرپسک 300  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت 
( ناگیار یناسر  زورب  ءاقترا و 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5439935، ینابیتشپ لاسکی  اب   ) Optimum هربراک یکسرپسک 300  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت 
( ناگیار یناسر  زورب  ءاقترا و 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5440027 تسیل  قبط  هحفص 74)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5440028 تسیل  قبط  هحفص 74)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5440029 تسیل  قبط  هحفص 74)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

رازفا رازفا مرن   مرن -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لرتنک5440211 تیریدم و  یرازفا  مرن  عماج  هناماس  ینابیتشپ  شزومآ و   ، یزادنا هار  ، بصن دیرخ و 
تن رتنیا  هکبش  ناربراک 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هشقن5440233 میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام5440241 یرادا و  هچراپکی  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5440372 لیاف  حرش  هب  گنیروتینامورورس  قاتا  هحفص 74)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هکبش5440403 گنیروتینام  گنیتکیت و  عماج  رازفا  مرن  یرادهگن  هحفص 11)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5440406 تحت  رازفا  مرن  نک و  درخ  ذغاک  بایغ و  روضح  هاگتسد  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5440461SAN STORAGE EQUIPMENT ناس ---  یزاس  هریخذ  هحفص 74)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دشابیم5440478 یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 11)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیابوم5440503 تاریمعت  یکینورتکلا  هحفص 11)تالوصحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادرپ5440575 هداد  راکدوخ  نیشام  یس  یپ  هحفص 74)ونان  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لاتیجید5440587  Usb هحفص 74)نیبرود رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5440685(ESET Endpoint Protection Advanced(Msp) – lic 150U  ) سوریو یتنآ  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم و5440744 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هلاس5440821 کی  ینابیتشپو   pm رازفا هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5441102 مرن  - تاعالطا یروانف  هحفص 74)رتویپماک و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5441112 - هناگود فراصم  اب  الاک  لمح و  لیاسو  یسایس ، یمیرحت ، صاخشا  مالعتسا   Apl سنسیال
بو تحت  رازفا  مرن 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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