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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 ریت   ریت   2 020 هبنشود   هبنشود 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 ,770 , 000150 ,770 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,520هکس , 000143,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,6002 سیئوس14,600 سیئوس کنارف   322کنارف ,200322 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,900242 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   91لایر , 27091 , 270

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,854,00013,854,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ377,340377,340دنوپ نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,640231 ,640

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9090))

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

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

زا 90 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( 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 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

زا 90 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

زا 90 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 90 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار و ترازو  هب  هتسباو  هشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزاسرهش

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم تعاس 13:30عبنم تیاغل  هبنشود 1401/4/20   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

5472180 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکینورتکلا ویشرآ  کینورتکلا (  یناگیاب  ناشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یاهدنورب  یکیزیف  یناگیاب  لیدبت  راک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  760.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدازآ راولب  زاف 3  هشیدنا  دیدج  رهش  نارهت  ناتسا  رد  عقاو  هشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت indisheh.ntale.irنفلت  / :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1400/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس کناب  هارمه  نفلت  رب  ینتبم  بو و  تحت  یاه  هناماس  ذوفن  تست  تامدخ  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم  35911664 و   - 35914980 :: نفلت نفلت
88969737 و 85193768

www.setadiran.ir www.banksepah.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ کینورتکلا (  (  کینورتکلا یناگیاب   یناگیاب ناونع : : ناونع 11

هارمه هارمه نفلت   نفلت ربرب   ینتبم   ینتبم وو   بوبو   تحت   تحت یاه   یاه هناماس   هناماس ذوفن   ذوفن تست   تست تامدخ   تامدخ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 90 ھحفص 5 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472409 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کمرح یاه  هاچ  یرتم  هلت  تازیهجت  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  در  جردنم  باسح  اب  لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-www.abfasb.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م/170 - 1401/3167 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/20  زا  لیوحت  دانسا و   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/04/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472800 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  ژاتنوم  طخ  رد  ساپاز  خرچ  لمح  روتالوپینم  ددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ،  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هصقانم و ...  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  کی  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلا 15 تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 5  ناسارخ ،  وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 4021  051-33093001-9  ) و ( 051  - 33563050 :: نفلت :: www.ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

ژاتنوم ژاتنوم طخطخ   ردرد   ساپاز   ساپاز خرچ   خرچ لمح   لمح روتالوپینم   روتالوپینم ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 90 ھحفص 6 
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زراب یتعنص  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما نامرک   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ زا  دوخ  یراج  یاه  تیلاعف  هژورپ و  نیمات  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  روشک  رد  ریات  هدننک  دیلوت  هدننک و  نیمات  نیلوا  زراب  یتعنص  هورگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن هدافتسا  ربتعم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31345239 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: SAEED-F@BAREZ.ORGسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدعب هس  یریگ  هزادنا  هاگتسد  لرتنک  هحفص  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، سردآ سکف ،  نفلت ،  دوخ (  تاصخشم  لاسرا  قیرط  زا  دوش  یم  توعد   CMM یدعب هس  یریگ  هزادنا  هاگتسد  لرتنک  هحفص  هنیمز  رد  ناگدننک  نیمات  زا 

.دنیامن یگدامآ  مالعا  کمایپ 10004441000444  هرامش  هب  خیرات 1401/04/23  ات  رثکادح  ناوخارف  ناونع  نینچمه  و  لیمیا )
یگنهامه 33563026-051 نفلت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم ناراکنامیپ   ناراکنامیپ زازا   دوخ   دوخ یراج   یراج یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف وو   هژورپ   هژورپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

یدعب یدعب هسهس   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد لرتنک   لرتنک هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 90 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزادنا هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ،  ) بادنخ تالحم و  ناجیلد ، ، دنزاش زاگ  یحاون  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یبیرقت 16.295.400.000 غلبم  هب  رازگ : هصقانم  هاگتسد  یداهنشیپ  یدروآرب و  غلبم 

صاخشا یلم  هسانش  یداصتقا ،  دک  راک ، هرادا  زا  ینمیا  همانیهاوگ  تسیل ، ) رودنو   ) تفن ترازو  تسارح  هیدیئات  یاراد  یتسیاب  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  غلبم 815.000.000  نیمضت  دنشاب - تاصقانم  یلم  هاگیاپ  یربراک  دک  یناریا و  یقوقح 

:: سردآ سردآ

: سکفلت تکرش  یاهدادرارق  روما   086  - 32412185-32412630 :: نفلت نفلت
086-32776660

setadiran.ir shana.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وکاسیا تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  طیارش  ساسارب  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتینما تازیهجت  عاونا  هاگتسد  دادعت 3  : هصقانم دروآرب 

رد  Main Frame ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  تیلاعف  هنیمز  رد  ات 5  هیاپ 1  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  نایضاقتم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک ییارجا  ینف و  ماظن  لماوع  تاعالطا  هناماس 

وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و  عیزوت  هیهت و  تکرش  هب  یتشک  روش  دیهش  نابایخ  جرک ) صوصخم  هداج   ) یرگشل دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  نارهت ،  :: سردآ سردآ
( وکاسیا )

44902317 :: 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

زاگ زاگ یحاون   یحاون کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 77

هکبش هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 90 ھحفص 8 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/62/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/18  تلهم   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473298 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش سفن  هجاوخ  میدق  هکبش  یزادنا  هار  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/4/18  تلهم   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473300 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هعبات  زکارم  راد  راهم  لباک 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09113703521 :: 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

میدق میدق هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

ناتسا ناتسا هعبات   هعبات زکارم   زکارم راد   راد راهم   راهم   100100 لباک   لباک 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 90 ھحفص 9 
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/15  تلهم   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هعبات  زکارم  تارادا و  هدودحم  رد  ییاوه   FTTH یبارخ عفر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5472180( یکینورتکلا ویشرآ  کینورتکلا (  هحفص 5)یناگیاب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5472445 نفلت  رب  ینتبم  بو و  تحت  یاه  هناماس  ذوفن  تست  تامدخ  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تاکرادتعبنم هناماس  رد  تبث  یهگآ و  راشتنا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( داتس  ) تلود یکینورتکلا 

5472871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  لاس 1401  رد  یلماعت ) رگشیامن   ) یزاسدنمشوه تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 372/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

55043596 :: نفلت :: www.teo.ir-http://setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ هعبات   هعبات زکارم   زکارم وو   تارادا   تارادا هدودحم   هدودحم ردرد   ییاوه   ییاوه   FTTHFTTH  یبارخ یبارخ عفر   عفر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

یزاسدنمشوه یزاسدنمشوه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ود هدرشف )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دیدجت ـ   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم 

1401/04/20 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003132000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش 1401/04/21 ـ  تیاس : رد  راشتنا   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  دانسا : تفایرد 

نانمس مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473127 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( پات پل   ) یتسد هنایار  هاگتسد  ود و 31  حطس  تاقلعتم  هیلک  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 50  کی و  حطس  تاقلعتم  هیلک  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 80  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  یلماعت  رگشیامن  هاگتسد  و 26 

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

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

لایر   2.658.000.000 همانتنامض : غلبم 
دنشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  کیتامروفنا  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  طقف 

 . تسا جردنم  هصقانم  دانسا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

یتسپدک تسپ ،  موس  روپمساق ،  دیهش  نابایخ  نارمچ ، دیهش  راولب  ینیمخ ، یفطصم  دیهش  راولب  رثوک ، نادیم  نانمس ، رازگ : هصقانم  تاعالطا   :: سردآ سردآ
3519756551

02188969737 و مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
http://www.dres.ir/seman/default.aspx

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد   3131 وو   ودود   حطس   حطس تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ وو   کیکی   حطس   حطس تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلماعت یلماعت رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد   2626 وو   پات ) ) پات پلپل    ) ) یتسد یتسد
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نارهت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 - 36 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نازیم لایر -  هیلوا 39.190.690.000  دروآرب  غلبم  هقطنم 2 -  یاه  هارگرزب  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت 

 ... یربارت و هار و  هبتر 5  لایر -  هدرپس 19.595.345.000 
هقطنم 2 حطس  رد  تاقلعتم  و  لیردراگ )  ) یزلف یلوط  یاه  ظافح  هیهت 

هقطنم 2 هناگ  یحاون 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت 
هقطنم 2 حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  هانپرس  تفاظن  یرادهگن و  ریمعت ، بصن ، تخاس و 

هقطنم 2 حطس  رد  نازابناج  نیلولعم و  هژیو  رباعم  یزاس  بسانم 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 7  و ... 

دات دروم  هدومن ، مان  تبث  نارهت  یرادرهش  ناراکنامیپ  هناماس  رد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  طیارش -  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب طبترم  ربتعم و  تیحالص  یهاوگ  هئارا  دنیامن -  هئارا  فلا  تکاپ  رد  دانسا  ریاس  هارمه  هب  ار  هتبثم  کرادم  ریواصت  هدوب و  نارهت  یرادرهش  کیفارت  تنواعم 

لماک حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه  دشاب -  یم  یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یهگآ ) نیا  رد  هدش  دیق  دافم  اب  ربارب   ) هصقانم عوضوم 
یهگآ لصا  رد 

اهدادرارق هرادا  هقطنم 2 ، یرادرهش  مهدزیس ، نابایخ  شبن  روپ ، نیما  رصیق  راولب  یبرغ ، ورس  نابایخ  دابآ ، تداعس  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.iriنفلت 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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  مود  هلحرم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472772 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاهراولب  ینایم  یاهژوفر  تهج  هدرن  بصن  تخاس و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناشاک یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  ای  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   2.000.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ ذدهاوخ  طبض  بیترت  هب  ناشیا  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  دوشن ، ررقم  تلهم  رد  دادرارق  دقع  هب  رضاح  هصقانم ، موس  ات  لوا  ناگدنرب  هاگره 

تسا  راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
تسا هدش  جرد  هصقانم  دانسا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
ناشاک ریادرهش  لحم  اهتکاپ : ییاشگزاب 

8-03155440055 :: 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

یاه یاه ظافح   ظافح هیهت   هیهت هقطنم -  -  هقطنم یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یگدننار ، ، یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار وو   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع یکیفارت ، ، یکیفارت یاهولبات   یاهولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) یزلف یزلف یلوط   یلوط

1414

رهش رهش حطس   حطس یاهراولب   یاهراولب ینایم   ینایم یاهژوفر   یاهژوفر تهج   تهج هدرن   هدرن بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/20  زا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش ربخ   :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473126 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطقن رد 3  یریوصت ) شیاپ   ) یتراظن دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاداهنشیپ لوبق  ای  در  رد  نامزاس  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 982.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم 

( یریوصت شیاپ  دحاو   ) نامزاس یاهیرایهد  اهیرادرهش و  روما  دحاو  تفایرد :   :: سردآ سردآ

ای 01133257500  01133257502 :: نفلت :: http://www.mmcorg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/18  تعاس 17  زا  دانسا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17 

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473851 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب  هیهلا  رهم  نکسم  کی  زاف  رباعم  تلافسآ  یزاسریز و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش  دیدجت  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یضارا  زا  تظافح  هسسوم  باختنا 

درکرهش هیرظنم  یهار  هس  یکیفارت  حرط  لیمکت 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطقن هطقن ردرد  33   یریوصت ) ) یریوصت شیاپ   شیاپ  ) ) یتراظن یتراظن دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

هسهس یکیفارت   یکیفارت حرط   حرط لیمکت   لیمکت یزاسرهش -  -  یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یضارا   یضارا زازا   تظافح   تظافح هسسوم   هسسوم باختنا   باختنا رباعم -  -  رباعم تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یهار یهار

1717
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5472584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  هبعش  تهج 17  یدالوف  هرکرک  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  حرش :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب هبعش   هبعش تهج  1717   تهج یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وراد ناحبس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرب زا  هتسبرادم  نیبرود  هب  تشر  یتعنص  رهش  رد  عقاو  تکرش  هطوحم  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  HIKVISION:3 AVTECH DAHUA

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  لوا ،  هقبط  کالپ 295 ، یبرغ ،  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطقن5473126 رد 3  یریوصت ) شیاپ   ) یتراظن دنمشوه  یاه  هناماس  هژورپ  یارجا  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاگ5473293 یحاون  کینورتکلا  تظافح  هحفص 8)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هبهب   تکرش   تکرش هطوحم   هطوحم زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 1919
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 
1101001011000082 زاین :  هرامش 

ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس سانشراکو  یورضخ 88115652  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف 

09128168407 ینسحم

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هناماسرد هناماسرد یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال لماش   لماش یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب

2020
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهد لپرس  ناتسرامیب  هکبش و  یتیآ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000027 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باهد لپرس  ناتسرامیب  هکبش و  یتیآ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5472739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب ناتسرامیب وو   هکبش   هکبش یتیت   یآیآ   هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2 12 1

BackupBackup  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 2222
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( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر   ) Backup سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000252 زاین :  هرامش 

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

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب   WINDOWS لماع متسیس  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   VERITAS
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  زا  نابیتشپ  هخسن  لوسنک  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  یزاجم  یاهراتخاس  زا  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 2 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  هارمه  هب  متسیس  یبایزاب  نابیتشپ  هیهت  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 3 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد 
.ددرگ یراذگراب  رداص و  اضما  رهم و  اب  تکرش  نآ  گربرسرد  امتح  روتکاف  شیپ 

.ددرگ یراذگراب  زاین  دروم  یاهزوجم  یمامت 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت یزوریف  سدنهم  یاقآ  هرامشاب 64009222  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  کی  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح 

1101001012000005 زاین :  هرامش 
یزرواشک تالوصحم  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یزوریف  سدنهم  یاقآ  هرامشاب 64009222  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  کی  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455693651 یتسپ :  دک  ون پ 58 ،  نایرد  مکی  ناخراتس خ  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64009326-021  ، 64009000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66557715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک سنسیال 10  ناینرپ 10 -  زاس  یسراف  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000155 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هربراک سنسیال 10  ناینرپ 10 -  زاس  یسراف  رازفا  مرن  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09108837036 تهج  سامت  هرامش  دشابیم  هدنشورف  هدع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2323

هربراک هربراک   1010 سنسیال   سنسیال  -  - 1010 ناینرپ   ناینرپ زاس   زاس یسراف   یسراف رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5472938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش یاهوردوخ  یارب   GPS بایدر رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000108 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هاگتسد  اه 50  وردوخ  دادعت 

.دشاب یم  یداقعنا  دادارق  قبط  اه  تخادرپ 
دشاب و یم  دادرارق  دقع  زا  سپ  هام  تدم 4  هب  بایدر  زا  هدافتسا  هوحن  شزومآ و 

.دراد شورف  زا  سپ  ( ینابیتشپ هنالاس  دیدمت  تیلباق  اب  تامدخ (  ینابیتشپ و  لاس  کی  ات 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرش یتکرش یاهوردوخ   یاهوردوخ یارب   یارب   GPSGPS بایدر   بایدر رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدصاق کینورتکلا  تسپ  یناریا  رازفا  مرن  هلاسکی  ینابیتشپو  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000169 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس کدصاق  هدننک  هضرع  عجرم  هناماس  کدصاق  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  کینورتکلا  هناخ  تسپ  عماج  متسیس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاروش رد  تیوضع  یروضح  هعجارم  زاین  تروص  ردو  یناسر  زورب  لماک  ینابیتشپ  لماش  ههام  تخادرپ 3 اب  دشاب  یم  هلاسکی  ینابیتشپ  داد  رارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا زوجم  یاراد  ینابیتشپ  دادرارق  لقادح 3  هئاراو  یتلود  یاه  تکرش  اب  یراکمه  هقباس  کیتامروفنا  یلاع 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقم یناسنا  یورین  قیرط  زا  یقوقح  یلام و  تینما ، رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  یاه  هزوح  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000012 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یبایراک مادختسا و  یاه  سناژآ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: 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

رازفا رازفا مرن   مرن هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2626

میقم میقم یناسنا   یناسنا یورین   یورین قیرط   قیرط زازا   یقوقح   یقوقح وو   یلام   یلام تینما ، ، تینما رازفا ، ، رازفا مرن   مرن رازفا ، ، رازفا تخس   تخس یاه   یاه هزوح   هزوح یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473140 :: 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
1101093733000182 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

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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  بو  تحت  رازفا  مرن  بایغ و  روضح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003723000006 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  داهنشیپ  هب  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: 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

ویوی یکیک   دناب   دناب تاو   تاو   150150 هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت تاقلعتم   تاقلعتم وو   چوس   چوس دیاگویو   دیاگویو رلرتنک ، ، رلرتنک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 2828

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن وو   بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهبهب ءایبنالا  متاخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  هژیو  یسرتسد  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ءاجر

1101005331000011 زاین :  هرامش 
ناهبهب ص   ایبنالا   متاخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ءاجر تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  هژیو  یسرتسد  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361663973 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  هداج ی  یادتبا  - ناهبهب ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52721489-061  ، 52721373-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52721373-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس دیدج  هخاش  زکرم  نیلوا  داجیا  رد  مزال  یزیر  همانرب  یحارط و  رد  یراکمھ  هنیمز  رد  هرواشم  لماش :  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا

.تسویپ حرش  هب  یفاشتکا 
1101003008000265 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاغل 14 حبص  تعاس 8  زا  هبنشراھچ  ات  هبنش  یاھزور  رد  حرط  یارجا  لحارمو  تامدخ  حرش  صوصخ  رد  لاوس  هنوگرھ  تھج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمساق  رتکد  یاقآ  هرامش 66070519  اب  رھظزادعب 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592383-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس دیدج   دیدج هخاش   هخاش زکرم   زکرم نیلوا   نیلوا داجیا   داجیا ردرد   مزال   مزال یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   یحارط   یحارط ردرد   یراکمھ   یراکمھ هنیمز   هنیمز ردرد   هرواشم   هرواشم لماش :  :  لماش تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یفاشتکا یفاشتکا تاعالطا   تاعالطا

3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهاش 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( فراعتم هخسن  دون (  هکبش 50  گنیروتینوم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000085 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم نابامد  یتراجت  مان  هجرد  مهد  تیساسح  اب  امد  تاناسون  لرتنک  تبث و  دربراک   DAMABAN-WV1.0 لدم امد  لاتیجید  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

نابدهم لآ  هدیا  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس ضرع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رودقم  روتکاف  لصا  تفایرد  یزادنا و  هار  بصن و  لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 14  هیوست  .ددرگ  تبث  هناماس  رد  یمسر  روتکاف  شیپ 

رکشت اب 

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

5472580( ناب تن  ) تاعالطا یروانف  یطابترا و  هزوح  گنیروتینام  یناسر  عالطا  لرتنک و  هناماس  هحفص 25)داجیا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا5473513 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  حرش  هب   ip هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( فراعتم فراعتم هخسن   هخسن دون (  (  دون   5050 هکبش   هکبش گنیروتینوم   گنیروتینوم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  لتاکلآ   plc کنیل ) کی   ) ددع ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  و 

1101001132000119 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا دربراک   دربراک   TS8- 1TS8- 1 لدم   لدم   PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد و تسویپ 1  تاصخشم  اب  لماک )  ) لاو وئدیو  هیاپ  هارمه  هب  هاگتسد  تسویپ 6  تاصخشم  اب  چنیا  لاو 49  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  ددع  لاو 1 وئدیو  لانگیس  تیوقت  متسیس 

1101000274000003 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 49 زیاس  BDL4988XC لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 
داگراساپ

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا کالم  تسویپ  طیارش  هب  زاین  خساپ  دوش و  هعلاطم  امتح " تسویپ  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رابنا  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  - 2

دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -3
تاکرادت 034-32232153 دحاو  نامرک  یرادناتسا  نفلت  - 4

7614633445 یتسپ :  دک  نامرک ،  یرادناتسا  نارادساپ  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232153-034  ، 32222223-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا لاو  4949   لاو وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 3434

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

5472580 :: 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
1101003051000018 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 تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  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 3535

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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوکنا تراک  وردکنا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000183 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوکنا ردوکنا تراک   تراک وردکنا   وردکنا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. هاگتسد 220  ) عیزوت نویساموتا  یطابترا  تازیهجت  و  هاگتسد ) RTU (450 تازیهجت ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000058 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. هاگتسد 220  ) عیزوت نویساموتا  یطابترا  تازیهجت  و  هاگتسد ) RTU (450 تازیهجت ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(.(. هاگتسد هاگتسد 220220  ) ) عیزوت عیزوت نویساموتا   نویساموتا یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   هاگتسد ) ) هاگتسد RTU (450RTU (450 تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سکع  تاصخشم و  قبط   ROSEMOUNT کرام  PARAMAGNETIC DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000420 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   S3 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492831-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003752 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HAMAMATSU هدنزاس عجرم   IP65 تظافح هجرد   C10807R2868 لدم  flame detector هعشا زاسراکشآ  الاک :  مان 

ناگنهاگ کدی  مارها  شواک  یسدنهم  ینف  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  .ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

31314332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ سکع   سکع وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   ROSEMOUNTROSEMOUNT کرام   کرام   PARAMAGNETIC DETECTORPARAMAGNETIC DETECTOR ناونع : : ناونع 3838

flame monitorflame monitor ناونع : : ناونع 3939
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یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابش مناخ  اب  سانجا  دات  تهج  یگنهامه  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ - تسیل  قبط....و  co2 یئولیک لوسپک 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
84902434

1101030447000056 زاین :  هرامش 
یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلختو لمح  هیارک  رابنا .  لحم  رد  لیوحت  هطوبرم .  دحاو  داتو  روتکاف  هئاراو  سانجا  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 3  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک هجوت  امتح  یتسویپ  تسیل  هب  دشاب .  هتشاد  ار  یناشن  شتآ  هرادا  هیدات  دیاب  سانجا  یمامت  هدنشورف .  اب  راب 

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

co2co2 یئولیک   یئولیک   66 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4040
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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 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - سکع  روتکاف و  شیپ  قبط   ERELAEOL ربمان تراپ  اب   EST دنرب  EOL لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000286 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOTIFIER هدنزاس عجرم   NOTIFIER یتراجت مان   CMX-10RM لدم قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یجورخ  هلر  لوژام  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع 
ددع 16 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ سکع   سکع وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط   ERELAEOLERELAEOL ربمان   ربمان تراپ   تراپ اباب     ESTEST دنرب   دنرب   EOLEOL لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4141
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تخاس  تادنتسم  هئارا  لحاد و  تخاس  یالاکاب  تیولا  /12 ژاریت هب   FALAME DETECTOR, AMPLIFIER ملق 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101092179000373 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح غاد  طاقن  روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 
راشف هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / یمازلا هصقانم  طیارش  هب  هجوت  / تسویپ قباطم  یلام  ینفداهنشیپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
061-53264789 061-53183339 نااسوم سانشراک   / دشاب یم  الاک  دکناریا  هئارا  هب  مزلم  هدننک  نیمات  مالعتسا  رد  ندش  هدنرب 

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1212 ژاریت ژاریت هبهب     FALAME DETECTOR,  AMPLIFIERFALAME DETECTOR,  AMPLIFIER ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 4242
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ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت لحم  تسیمازلا  تسویپ  قباطم  روتکاف  هئارا  تسویپ  لیاف  حرش  کالم  ینیزنبوبروت  یروتوم  هدنمد  هاگتسد  27 هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک هرادا  رابنا 

1101009027000064 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   EMAK هدنزاس عجرم   OLEOMAC یتراجت مان   KW 3/6 ناوت  OM BV 900 لدم یا  هلوک  یروتوم  هدنمد  الاک :  مان 
تراجت یئالط  هریجنز 

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  رابنا  لیوحت  لحم  تسیمازلا  تسویپ  قباطم  روتکاف  هئارا  تسویپ  لیاف  حرش  کالم  ینیزنبوبروت  یروتوم  هدنمد  هاگتسد  27 هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  - نیذآ نابایخ  یاهتنا  هقطنم 4- یرادرهش  زا  دعب  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6134788417

3737770-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3737772-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیزنبوبروت ینیزنبوبروت یروتوم   یروتوم هدنمد   هدنمد هاگتسد   هاگتسد 2727 هیهت هیهت ناونع : : ناونع 4343
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یمیشورتپ عیانص  یلم  یصصخت  ردام  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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  تاداریا  عفر  قیرح و  نالعا  متسیس  تاریمعت  سیورس و   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092052000138 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  رد  دوجوم  نامتخاس  تمدخ : یارجا  لحم   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126602405 دیدزاب : تهج  یگنهامه  -

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -

تمدخ دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   تاداریا   تاداریا عفر   عفر وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   سیورس   سیورس -- ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساپ ینوی  قیرح  مالعا  یتسش  ساپ -  ینوی  ریذپ  سردآ  یترارح  یدود و  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح مالعا  ولبات  یزادنا  هار  بصن و 
1101096102000159 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمومع یمومع دربراک   دربراک یدود   یدود روتکتد   روتکتد ---- یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قباطم  تامیظنت  (IPSEC تینما ءاقتراو   tunning ماجنا  ) ییویدار تازیهجت  ریمعت  یتساوخرد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد 

1101001011000081 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماسرد  یتسویپ  کرادم  قباطم  تامیظنت  (IPSEC تینما ءاقتراو   tunning ماجنا  ) ییویدار تازیهجت  ریمعت  یتساوخرد  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  نیرفظم 88115679 و  یاقآ  ینف  ناسانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IPSECIPSEC  تینما تینما ءاقتراو   ءاقتراو   tunningtunning  ماجنا ماجنا  ) ) ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4646

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   PATCH PANEL 16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000540 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   Port Patch Panel-24 لدم هنایار  هکبش   RJ11 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  دحاو  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد   :: 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 23 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی تباث  یپ  یآ  اب  یصاصتخا  گم  تعرسرپ 10  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091409000002 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تیاباگم  110 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی تباث  یپ  یآ  اب  یصاصتخا  گم  تعرسرپ 10  تنرتنیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516763871 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  ناتسرنه )  ) جابید نادیهش  نابایخ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38332015-081  ، 38332083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38332017-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   PATCH PANEL 16PATCH PANEL 16 ناونع : : ناونع 4747

هلاسکی هلاسکی تباث   تباث یپیپ   یآیآ   اباب   یصاصتخا   یصاصتخا گمگم     1010 تعرسرپ   تعرسرپ تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع  2  ) هداس یزلف  تروپ   ph - panel 48- ددع )  D-link 1000 (5 هکبش تراک   - ددع یراوید 1  تینوی  کر 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  الاک  دک  دینک  تقد 

1101092834000073 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

لاتوت هب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G5 لدم کر  یور  رب  بصن  لباق  تروپ  رورس 2  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( ددع  2  ) هداس یزلف  تروپ   ph - panel 48- ددع )  D-link 1000 (5 هکبش تراک   - ددع یراوید 1  تینوی  کر 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرجش یلقآ  سامت 03137928104  هرامش 

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک دینک   دینک تقد   تقد ددع ) ) ددع   22  ) ) هداس هداس یزلف   یزلف تروپ   تروپ   ph -  panel 48ph -  panel 48 -- ددع ) ) ددع   D- link  1000  (5D- link  1000  (5 هکبش   هکبش تراک   تراک  - - ددع ددع   11 یراوید   یراوید تینوی   تینوی   1212 کرکر   ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک

4949
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  قرب  رازاب  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000100 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ رازفا  شجنس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  رازفا  شجنس  یتراجت  مان   NR100 لدم رتور  مدوم و  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ققحم هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   قرب   قرب رازاب   رازاب تهج   تهج یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

یکینورتکلا یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 5151
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هدافتسا تهج  یتسویپ  لیاف  قبط  یکینورتکلا  تالوصحم  دوش -  هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتابر هاگراک  رد 

1101060012000004 زاین :  هرامش 
یلیبدرا ققحم  هاگشناد  نیمن  نالبس  نیون  یاهیروانف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   KRAFT POWER یتراجت مان  نیالنآ  سا  یپ  وی   PCM2 لدم ژاتلو  لرتنک  یکیرتکلا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
دمتعم تراجت  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  دمتعم  یتراجت  مان   MOT-11131401 لدم هدننک  نفلت  یاف  یاو  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

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

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   NOBILITY لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
یدرکهد نایراسناوخ  ناگژم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   258x128 mm زیاس  PH16 لدم  LED دربراک گنر  ود  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 

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

رادیاپ روتوم  ایمیک  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RF-RX433.92 ینف هسانش  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ماهر لتاس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان  سا 7400  لدم  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

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

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   DEEP SEA هدنزاس عجرم  روتارنژ  لزید  لرتنک   DSE 8610 لدم هعطق  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
تعنص راگن  فیط  نیدان  هدننک  هضرع  عجرم   NTN-PLC-LOGO-18 لدم  PLC LOGO شزومآ زیم  الاک :  مان 

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

یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  یتراجت  مان   DV3 لدم پوکسوریژ  رسنالاب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   ATEM هدنزاس عجرم   ATEM یتراجت مان   Ve809 لدم میس  یب  تروص  هب   FULL HD تیفیک اب  ریوصت  لاسرا  یئویدیو  هدنهد  هعسوت  الاک :  مان 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هنیزه ربتعم - یتناراگ  یاراد  تسا -  یمازلا  تازج  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  یتسویپ  لیاف  کالم  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراددوخ  هباشم  یاهالاک  یارب  تمیق  ندادزا  یرادا -  لحارم  ماجناو  اهالاک  تستو  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  لمح 

5631451167 یتسپ :  دک  نیمن ،  نالبس  نیون  یاه  یروانف  هدکشناد  هاگشناد  نیمن خ  لیبدرا  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323611-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323611-045 :: 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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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  اهالاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  روتپادآ  اب  هارمه  هاگتسد  دادعت 40  هب   ip phone نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000048 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمتسر سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتپادآ اب  هارمه   02331102114

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KDT 2404 HZ تاصخشم اب  چیئوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000154 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358774-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتپادآ روتپادآ اباب   هارمه   هارمه هاگتسد   هاگتسد   4040 دادعت   دادعت هبهب     ip phoneip phone نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5252

KDT 2404 HZKDT 2404 HZ تاصخشم   تاصخشم اباب   چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5353
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یقرش ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-3750X-24T-S لدم وکسیس  هیال 3   port 24 هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005058000016 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   WS-C3750 لدم تروپ 3750  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  لیمکت و  زین  داینب  اهب  مالعتسا  مرف  رد  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5185668558 یتسپ :  دک  سمش ،  کراپ  بنج.یباراف  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36595213-041  ، 36553001-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36578000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C2960S-24PS-L-1000 لدم وکسیس   port 24 هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005058000015 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-24PS-L لدم  port 24 هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نژاپ تاطابترا  تخات  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  لیمکت و  نکسم  داینب  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5185668558 یتسپ :  دک  سمش ،  کراپ  بنج.یباراف  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36595213-041  ، 36553001-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36578000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-3750X-24T-SWS-3750X-24T-S لدم   لدم وکسیس   وکسیس هیال  33   هیال   portport هنایار  2424   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5454

WS-C2960S-24PS-L- 1000WS-C2960S-24PS-L- 1000 لدم   لدم وکسیس   وکسیس   portport هنایار  2424   هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 90 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l62a2vlsj4a3q?user=37505&ntc=5472711
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5472711?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lffw92j6mx2s2?user=37505&ntc=5472725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5472725?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5472829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  تینوی  کر 42  ددع   30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001406000036 زاین :  هرامش 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSR-1042c لدم  cm 201 عافترا  60x100 cm داعبا یساش  تینوی  کر 42  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحالف  09178436424 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
fortinet 60F offline

1101001548000012 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG1240B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحالف  09178436424 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
fortinet 60F offline

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تینوی   تینوی   4242 کرکر   ددع   ددع   3030 ناونع : : ناونع 5656

FTNTFTNT یتراجت   یتراجت مان   مان   FG1240BFG1240B لدم   لدم هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

5473229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 07132314207 هرامش.تیفیک  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک - شیپ  تروصب  لمح  یتارباخم - مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000389 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09161532328 ددرگ یراذگراب  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.دادرارق  قبط  تخادرپ   . تیاباگم هلاسکی 200 تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090964000036 زاین :  هرامش 

روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یزردوگ یمظعم  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 300-1 دناب یانهپ  للملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/04/30 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

یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5858

تیاباگم تیاباگم 200200 هلاسکی   هلاسکی تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

5473536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  هکبش  ... چوس  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا 

1101001017000287 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دیامن /  مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا 

یغورف 75358223 /

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   ... ... هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا
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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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  بای ...  ریسم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش 

1101001017000288 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدنزاس  عجرم   TECHSIS یتراجت مان   SE-4024 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ریبدت رتسگ  نمیا  هداد  یطابترا  تازیهجت  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دیامن /  مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا 

یغورف 75358223 /

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بای ...  ...  بای ریسم   ریسم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا   لبق   لبق اتات  
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تراک میس  مدوم و  پات ، پل   ) نازارب یناک  یناب  طیحم  هاگساپ  زیهجت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000037 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  هباشم  دک  کی  یارب  لک  تمیق 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تراک تراک میس   میس وو   مدوم   مدوم پات ، ، پات پلپل   )) یناب   یناب طیحم   طیحم هاگساپ   هاگساپ زیهجت   زیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  یتارباخم  یا و  هکبش  یقرب ، تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020007000012 زاین :  هرامش 

ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیامن تبث  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نوب  یلک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  یتسویپ -  ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناروگنا  ندعم  رابنا  ات  یربراب  لقن و  لمح و  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  قاصلا  ءاضما و  رهم و  اب  دات  لیمکت ، -2

.دامن لصاح  سامت  تارباخم ) قرب و  دحاو   ) هرامش 024-36526649 اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم وو   یایا   هکبش   هکبش یقرب ، ، یقرب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6363
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نامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   ISR4431/k9 لدم وکسیس  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004215000020 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ رصع  هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان  لدم 2911  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SEC یلصا سنسیال  یاراد   ISR4431/k9 لدم وکسیس  رتور  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 03432229903 نفلت  هرامش  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا 
دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  لحم  ات  لاسرا  هنیزه 

 : یتسپ دک  نامرک ،  ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یسودرف  راولب  یادتبا  طاشن  کراپ  یلامش  علض  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613735665

32231434-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222944-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   ISR4431/k9ISR4431/k9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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دزی ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  اتاس  دراه  سکاب   - یا هکس  یرتاب   - لوط هدنهد  شیازفا  لباک  رتنیرپ -  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004280000057 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

سراپ یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یددع  رتسیلب 1  یدنب  هتسب  عون   CR 2032 لدم  V 3 ژاتلو یا  هکس  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
هملپ

ددع 100 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   1.5A لدم  USB to IDE and SATA لدبم الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR-PE08-SVHR-PE08-IPC لدم لباک  لوط  هدنهد  شیازفا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعرب  لمح  هیارک  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915457183 یتسپ :  دک  سرادم ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31164426-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31164428-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه سکاب   سکاب  - - یایا هکس   هکس یرتاب   یرتاب  - - لوط لوط هدنهد   هدنهد شیازفا   شیازفا لباک   لباک رتنیرپ -  -  رتنیرپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140001761 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5472448 هکبش و  یت  یآ  هب  طوبرم  روما  هحفص 15)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5472756 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 15)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5472796 سنسیال 10  ناینرپ 10 -  زاس  یسراف  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتکرش5472938 یاهوردوخ  یارب   GPS بایدر رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5473104 یقوقح  یلام و  تینما ، رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  یاه  هزوح  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
میقم یناسنا  یورین  قیرط 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وی5473140 یک  دناب  تاو  هدننک 150  تیوقت  تاقلعتم  چوس و  دیاگویو  رلرتنک ، هحفص 15)هاگتسدکی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5473370 قباطم  بو  تحت  رازفا  مرن  بایغ و  روضح  هاگتسد  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5473442 کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ،
اه هاگورین 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داجیا5473614 رد  مزال  یزیر  همانرب  یحارط و  رد  یراکمھ  هنیمز  رد  هرواشم  لماش :  تمدخ  دیرخ 
یفاشتکا تاعالطا  متسیس  دیدج  هخاش  زکرم  نیلوا 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

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

عیزوت5473636 نویساموتا  یطابترا  تازیهجت  و  هاگتسد ) RTU (450 تازیهجت ینابیتشپ 
(. هاگتسد 220)

هحفص 25) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5473760( فراعتم هخسن  دون (  هکبش 50  گنیروتینوم  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چنیا5472487 لاو 49  هحفص 25)وئدیو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5472191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یرادرهش  هس  هقطنم  هدودحم  رد  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت و  ارجا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090576000021 زاین :  هرامش 

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

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4135664541 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  - یتخت نابایخ  لوا  - راسلگ هارراهچ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 32119510-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32124699-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم هدودحم   هدودحم ردرد   هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ارجا   ارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6767
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رهشوب یرادناتسا   :: 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

5472278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم رد  دیرخ  تاصخشم  ) رهشوب ناتسا  یلامش  یاهاتسور  رباعم  تهج  یگدننار  ییامنهار و  یاه  ولبات  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یتسویپ 

1101004767000042 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هدش هتساوخ  تازیهجت  دادعت  نینچمه  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  لماک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515737715 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرادناتسا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31558488-077  ، 31558000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554577-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   دیرخ   دیرخ تاصخشم   تاصخشم )) رهشوب رهشوب ناتسا   ناتسا یلامش   یلامش یاهاتسور   یاهاتسور رباعم   رباعم تهج   تهج یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم  

6868
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5472456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راولبو نادیمولبات  ولبات  هیاپ  تاجناخراک  مان  ولبات 15*66 نابایخ  مان  ولبات 66*30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001258000039 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 22 یرتم  هلول 70 4 ولبات  هیاپ  ددع  تاجناخراک 64 مان  ولبات 15*66 ددع  دادعت 22 نابایخ  مان  ولبات 66*30 - 

هدش تسویپ  تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 8 راولبو 100*100  نادیم  ولبات 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

ددع  116 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  دهع ه  رب  الاک  لمح  هیارک 

دشاب  یم  هیردیح 1  تبرت  یتعنص  کرهش  الاک  لیوحت  لحم 
.دیریگب سامت  نایدواد 05137001270 روبصیاقآ  اب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ مان   مان 3030 ** 6666 ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 90 ھحفص 56 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ubrfnll5q7de3?user=37505&ntc=5472456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5472456?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092506000025 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا زوجم  اب  قباطم  ار  یتساوخرد  دراوم  هیلک  تسیابیم  هدننک  نیمات  دشابیم  تسویپ  رد  تاحیضوت  هیلک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رشابیم مالعتسا  هدنرب  اب  دشاب  یشک  میس  عب  زاین  دراوم  یضعب  رد  یتروص  رد  دیامن  تمیق 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773506-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32330196-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070
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کوهید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ لیاف  قباطم  ینوتب  ینابایخ  لودج 

1101005779000004 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  کوهید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا نوتب  نکسم و  هعسوت  یدنب  هتسب  دقاف   cm 35 عافترا  50x15 cm ینابایخ لودج  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ لیاف  قباطم 

9793114333 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ملعم -  راولب  کوهید -  رهش  سبط -  ناتسرهش  یبونج -  ناسارخ  ناتسا  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32842300-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32842494-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوتب ینوتب ینابایخ   ینابایخ لودج   لودج ناونع : : ناونع 7171
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ناسارخ نهآ  هار  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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئونولس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000041 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  الاک  رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئونولس دیئونولس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5473373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000062 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاهروحم   یاهروحم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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روطق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس 15 ضرعاب یکیفارتدرس  کیلورکآ  گنراب  عطقنم  لوط  رتم  325 ودتمم لوطرتم  1450 روطقرهش یولوم  نابایخ  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیبسالکو کشخ  تروص  هب  نورکیم  500 تماخضورتم

1101005572000002 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  روطق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1775 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم و یتناس  ضرع 15  اب  یکیفارت  درس  کیلورکآ  گنر  اب  عطقنم  لوط  رتم  دتمم و 325  لوط  رتم  روطق 1450  رهش  یولوم  نابایخ  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر فقس 150.000.000  ات  یباسحیذ  یدقن  عبانم  زا  تخادرپ  تروص  هب  دیبسالک  کشخ و  تروص  هب  نورکیم  تماخض 500 

5848114843 یتسپ :  دک  روطق ،  یرادرهش  یناشن  شتآ  نابایخ  یاهتنا  یئاجر  دیهش  نابایخ  روطق  رهش  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36533622-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36533444-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس 1515 ضرعاب ضرعاب یکیفارتدرس   یکیفارتدرس کیلورکآ   کیلورکآ گنراب   گنراب عطقنم   عطقنم لوط   لوط رتم   رتم 325325 ودتمم ودتمم لوطرتم   لوطرتم 14501450 روطقرهش روطقرهش یولوم   یولوم نابایخ   نابایخ یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
دیبسالکو دیبسالکو کشخ   کشخ تروص   تروص هبهب   نورکیم   نورکیم 500500 تماخضورتم تماخضورتم

7474
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ءاهب  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  قباطم  عمتجم  زاین  دروم  یکیفارت  یاهولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020007000011 زاین :  هرامش 

ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیامن تبث  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  لک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  یتسویپ -  ءاهب  العتسا  مرف  طیارش  حرش و  قباطم  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ناروگنا  ندعم  رابنا  ات  یربراب  لقن و  لمح و  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  قاصلا  ءاضما و  رهم و  اب  دات  لیمکت ، -2
.دامن لصاح  سامت  ینمیا  هرامش 024-36526500 -  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم زاین   زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  ینمیا  هکشب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000074 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اشگلد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5473666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  مالعتسا و  قباطم  رباعم  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005614000005 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  اشگلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

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

یهاشکلم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6997163799 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  اشگلد -  یهاشکلم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850557-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850557-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5473691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تهج  ینمیا  هناوتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار تهج   تهج ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

5473734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا 005 هنازخ  قاروا  لحم  زا  ینتب  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095527000003 زاین :  هرامش 

دابآ قاحسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هرامش 4695 ناتسرل  رتسگ  هیاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x30 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دولانیب هزاس  هار  نتب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   15x30x70 cm زیاس یلاناک  لودج  الاک :  مان 

مرگولیک 4000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 عافترا  20x30x35x10 cm داعبا ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 
ددع 9000 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناخربز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا هب  فظوم  هدننک  تکرش.الاک  لیوحت  زا  سپ  قاروا  لاقتنا.یرادرهش  هدهع  رب  لمح  هنیزه.ددرگ  هبساحم  الاک  دحاو  تمیق  رب  لیزنت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  باسحاصافم 

 ، قاحسا یرادرهش  اضر ع  ماما  یدنبرمک  راولب  یادتبا  دابّآ ، قاحسا  رهش  دابآ ، قاحسا  شخب  ، ناخربز ناتسرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9347118881 یتسپ :  دک 

43283863-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43283863-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/13292 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش نایاپ  1401/04/18 ـ  عورش : نامز   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12/30  دانسا :

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12/30   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473857 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیشروخ  قرب ) تسپ  عیزوت  هکبش   ) یرهش کراپ  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زبس یاضف  یدنب : هقبط 

.

یفاک تیفرظ  مدع  تروص  رد  هدوب و  رودنو  هناماس  رد  یفاک  دازآ  تیفرظ  نتشاد  هب  طونم  نویسیمک  هسلج  نامز  رد  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  مادقا  تکاپ  نتشاذگ  رانک  هب  تبسن  یرادرهش 

تسیمازلا ) تکاپ  لیوحت  تهج  تکرش  رهم  نتشاد  هارمه   ) دشاب یم  هرادا  فکمه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم 9  یرادرهش  هناخریبد  مالعتسا : یاه  تکاپ  لیوحت 
.دوش جرد  مالعتسا  تکاپ  یور  بوتکم  تروصب  سردآ  نفلت و  لماعریدم ، مان  مالعتسا ، عوضوم  تکرش ، یلم  هسانش  تکرش ، مان  تکرش : تاصخشم 

دشاب  یم  تیاس  رد  هدش  مالعا  نامز  ات  طقف  مالعتسا  تاکاپ  لیوحت 
ناگیار  دانسا : هنیزه 

ریخ دیدجت :
اه : هتشر 

هبتر دقاف  هبتر : لقادح  تازیهجت ـ  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  . 1
هبتر  دقاف  هبتر : لقادح  ورین ـ  ناراکنامیپ -  . 2

تیاس  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
هقطنم 9 یرادرهش  ناروالد 6  هدننک : رازگرب 

31295335 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( قرب قرب تسپ   تسپ عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش  ) ) یرهش یرهش کراپ   کراپ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  متیآ  حرش  قباطم  تانبرک  یلپ  هرکرک  لماک  یارجا  یناسنا و  یورین  تالآ و  رازبا  لایرتم و  یمامت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091024000028 زاین :  هرامش 

نارهت هس  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هبعش 5 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  متیآ  حرش  قباطم  تانبرک  یلپ  هرکرک  لماک  یارجا  یناسنا و  یورین  تالآ و  رازبا  لایرتم و  یمامت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  / رصعیلو رابیوج و  نیب  / یبرغ تشترز  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88893862-021  ، 88938574-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035688-021 :: 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

ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هدش 10  چناپ  یدالوف  قرو  اب  یقرب  یاههرکرک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000051 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک لماک   لماک یارجا   یارجا وو   یناسنا   یناسنا یورین   یورین وو   تالآ   تالآ رازبا   رازبا وو   لایرتم   لایرتم یمامت   یمامت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

هدش هدش چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف قرو   قرو اباب   یقرب   یقرب یاههرکرک   یاههرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5473379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  رتم  ینهآ 40 لیر  هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ًانمض   ) یتسویپ دیرخ 

1101005801000079 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

یرکف مرحم  هدننک  هضرع  عجرم  رواپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  یتراجت  مان  لدم 600  یقرب  هرکرک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًانمض  ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قبط  رتم  ینهآ 40 لیر  هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا 

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: 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

دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رتم   رتم 4040 ینهآ   ینهآ لیر   لیر وو   هاگتسد   هاگتسد 33  6060 زیاس زیاس روتوم   روتوم  ، ، عبرمرتم عبرمرتم   9090 لبود   لبود درادناتسا   درادناتسا هغیت   هغیت وکیمول   وکیمول یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا ًانمض   ًانمض  ) ) یتسویپ یتسویپ

8383

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

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

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

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

5473494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یسرزاب  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000253 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقت دمحم  روپ  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   ACME GENREAL یتراجت مان   G-125 لدم یسرزاب  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  یسرزاب  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: 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

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/21هرامش ات 18:28  تعاس 9:48  زا  زا 1401/4/15   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یقرب  برد  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسرزاب یسرزاب تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8484

یناشن یناشن شتآ   شتآ یقرب   یقرب برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8585

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

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

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

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

5472284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 + تسویپ هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ هب  ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12

1101001069000029 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B70T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چیئوس هاگتسد  12 تسویپ +  هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ هب  ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  تروپ  4

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

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 + + تسویپ تسویپ هبهب     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد   33++ تسویپ تسویپ هبهب   ماد   ماد نیبرود   نیبرود   66  + + تسویپ تسویپ هبهب   تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1616 دیرخ   دیرخ  . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب   تروپ   تروپ چیئوس  44 چیئوس هاگتسد   هاگتسد 1212

8686
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا تشادهب  هکبش  ناتسرامیب و  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  هیهت و  .هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000066 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یعیبر الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   DFD یتراجت مان  لدم 2530  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  یسوموبا  تشادهب  هکبش  ناتسرامیب و  هتسب  رادم  نیبرود  نیبرود  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش وو   ناتسرامیب   ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   ماد   ماد وو   تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888
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ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یرادا -  لاور  قبط  هیوست  - هباشم دک  ناریا  طبترم -  تازیهجت  ماد و  تلوب و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000061 زاین :  هرامش 

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

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-D540W لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

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

ددع 2 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

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

1401/04/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 43 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
دابآ هاش  یراختفا  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نرتسو  یتراجت  مان   TB 1/2 تیفرظ  WD لدم هظفاح  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

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

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

ناسانشراک

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

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

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Tape  ) تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000056 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: 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

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MS-c2962-FPB7-22 LENZ لدم راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  دادعت 3 رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000212 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  بصنو  لمح  هیهت  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب . یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  یتخادرپو 3

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( TapeTape  ) ) تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

MS-c2962 -FPB7-22  LENZMS-c2962 -FPB7-22  LENZ لدم   لدم راد   راد تنامض   تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا ددع   ددع دادعت  33 دادعت رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5472666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 + تسویپ هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ هب  ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12

1101001069000030 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B20T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چیئوس هاگتسد  12 تسویپ +  هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ هب  ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ هب  تروپ  4

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

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 + + تسویپ تسویپ هبهب     nvrnvr  هاگتسد هاگتسد   33++ تسویپ تسویپ هبهب   ماد   ماد نیبرود   نیبرود   66  + + تسویپ تسویپ هبهب   تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1616 دیرخ   دیرخ  . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب   تروپ   تروپ چیئوس  44 چیئوس هاگتسد   هاگتسد 1212

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 90 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kytaca6vubkse?user=37505&ntc=5472666
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5472666?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5472749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل طیارش و  قبط  نایسوم  شخب  یمومع  هاگداد  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003982000022 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1600 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش و  قبط  نایسوم  شخب  یمومع  هاگداد  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931189838 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  ییاضق  عمتجم  یرتسگداد -  نادیم  یدازآ -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248215-084  ، 32239082-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239082-084 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292
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رتشلا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5472769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس مدوم   - TP-zs 2431 اوهاد زیا  روتوم  نیبرود  ددع  نینچمهو 3   s-2 SP-S 2431 اوهاد نیبرود  هاگتسد  18 دیرخ - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یج 1 لا  چنیا  روتینام 22  ددع 3 - یتراک 1

1101091795000010 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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 21 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروپ 3 وکسیس 24  چیئوس  ددع 10 -  2 دادعت  SQLITE 5AC کیتورکیم ویدار  - 9- 32 ددع  CAT7 هکبش تکوس  ددع 8 -  12  ، هبعج 10*10 - 8 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم  50 هرمن 21  ، سکلف  - 6 ددع تینوی 1  کر 9  - 14 دادعت 1 ،  NVR4216 4K S2/L-13 دادعت 1 ،  HDD10T - 12  ، 200 رتم  OUTDOOR هکبش لباک  ددع 11 -

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) نینموملاریما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید یراوید یفقس   یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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تامدخ حرش  طباوض و  تازیهجت ،  قبط  کارا  ع )  ) نینموملاریما ناتسرامیب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101000312000051 زاین :  هرامش 
نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3422 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 4  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3614SR3-DPF28-M لدم لسکیپاگم  ماد 4  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 54 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ هب  مزال  دش ( دهاوخ  لاطبا  خساپ  هدش  رکذ  طیارش  اب  هدننک  نیمات  طیارش  تریاغم  تروصرد  دوش  هعلاطم  تسویپ  طیارش  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  کرادم و  تسویپ  ددرگ ) تبث  تمدخ  فیدر  رد  بصن  یاه  هنیزه  چوس و  فیدر  رد  اهنیبرود  زج  هب  تازیهجت  یقبام  تمیق  تسا 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  بنج  تشدرس  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسوپب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003779000038 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI13645-FBS/A لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 72 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تدوع  هناماس  قیرط  زا  هب  ظاحل و  اه  تمیق  مالعتسا  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816153359 یتسپ :  دک  تراهم ،  نابایخ  سراف - جیلخ  هارگرزب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294423-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294423-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسرهف ینف و  تاصخشم  هب  قباطم  نازار  دیزاباب و  یاههاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریداقم 

1101001022000495 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسیل 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166616178 یگنهامه : نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تمیق  زیر  قاصلا  .تسا  ماجنا  لباق  همیب  باسح  اصافم  هئارا  اب  یدادرارق ، هژورپ 

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ 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 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  قبط  کرحتم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000210 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   8.0MP_HD_DOME_360 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یلخاد  ناسانشراک  طسوت  یسرزاب  حطس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  هگرب  ددجم  یرازگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و 

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: 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

روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  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 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

5473442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغ دابآ  مالسا  یزاگ  یاه  هاگورین  ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوتسیب راخب  هاگورین  و 

1101001576000013 زاین :  هرامش 
( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دامرف یراذگراب  هناماس  رد   pdf لیاف بلاق  رد  اضما ، رهم و  لماک و  هعلاطم  زا  سپ  ار  کرادم  یمامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط کرحتم   کرحتم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

اهاه هاگورین   هاگورین ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هتسب ، ، هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب   ip نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101004244000010 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( DC4TWD-IF(S لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  ساسارب  یتساوخرد  یاهالاک  تاصخشم 

8915633668 یتسپ :  دک  ظفاح ،  هچوک  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36287090-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287092-035 :: 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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب     ipip نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم یدادما  یاه  رابنا  یرهش و  نیب  یاه  هاگیاپ  یرادا و  یاه  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ مالعتسا  دراوم و  زیر  تامدخ و  مرف 

1101009006000003 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 408 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما و رهم و  لیمکت و  .تسا  هدش  رکذ  یتسویپ  یاه  مرف  رد  اهنآ  بصن  لحم  اه و  نیبرود  دادعت  دراوم و  زیر  رظن و  دروم  تامدخ  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یتسویپ  کرادم  دقاف  یاه  داهنشیپ  .دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  ارمه  هب  اهنآ  یراذگراب 

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5472681 رادم  هحفص 54)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

هب5472284 ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ هب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12 تسویپ +  هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبترم5472343 تازیهجت  ماد و  تلوب و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5472666 ماد  نیبرود   6  + تسویپ هب  تلاب  نیبرود  ددع  دیرخ 16  . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ هب  تروپ  چیئوس 4 هاگتسد  12 تسویپ +  هب   nvr هاگتسد  3+ تسویپ

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 100100

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

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

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسین لوبق  لباق  رگید  دنرب  ایاب  طقف  هجوت.تسویپ  لیاف  قبط  ایاب  کرام  طقف  شتا  لوسپک  ددع  دادعت 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000155 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 12 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسین لوبق  لباق  رگید  دنرب  ایاب  طقف  هجوت.تسویپ  لیاف  قبط  ایاب  کرام  طقف  شتا  لوسپک  ددع  دادعت 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

38597715-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: 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

رگید5472620 دنرب  ایاب  طقف  هجوت.تسویپ  لیاف  قبط  ایاب  کرام  طقف  شتا  لوسپک  ددع  دادعت 12 
تسین لوبق  لباق 

هحفص 82) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

5472955- تسویپ سکع  روتکاف و  شیپ  قبط   ERELAEOL ربمان تراپ  اب   EST دنرب  EOL لوژام
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمومع5473617 دربراک  یدود  روتکتد  -- یناشن شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 30)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسین تسین لوبق   لوبق لباق   لباق رگید   رگید دنرب   دنرب ایاب   ایاب طقف   طقف هجوت.تسویپ   هجوت.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ایاب   ایاب کرام   کرام طقف   طقف شتا   شتا لوسپک   لوسپک ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 10 110 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 90 ھحفص 82 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیلاید سسکا  ید  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093563000408 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   ANGIODYNAMICS هدنزاس عجرم   ANGIODYNAMICS یتراجت مان   vortex لدم یمویناتیت  ینامرد  یمیش  تروپ  الاک :  مان 

ایسآ بط  زیهجت  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هدش  تبث  دمیآ  هناماس  رد  هدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  تیاس  رد  ار  الاک  شورف ، یگدنیامن 

دوب دهاوخ  تیاس  رد  ینامرد  زکارم  شورف  تمیق  عجرم  تسا  دمیآ  تیاس  رد  یراذگ  تمیق  لومشم  الاک  هکیتروصرد 
روتکاف رد  الاک   IRC و LOT جرد

8145843153 یتسپ :  دک  دیشروخ ،  ناتسرامیب  بنج  یرادناتسا - خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32208585-031  ، 81396400-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81396400-093 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

زیلاید5473197 سسکا  ید  هحفص 83)9 سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

لدم5472512 راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  دادعت 3 رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود 
MS-c2962-FPB7-22 LENZ

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5473442 کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ،
اه هاگورین 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زیلاید زیلاید سسکا   سسکا یدید   99 ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 90 ھحفص 83 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سکع5472250 تاصخشم و  قبط   ROSEMOUNT کرام  PARAMAGNETIC DETECTOR
.تسویپ

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

547308212 ژاریت هب   FALAME DETECTOR, AMPLIFIER ملق هحفص 30)3 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یمومع5473617 دربراک  یدود  روتکتد  -- یناشن شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 30)یتسش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طبترم5472343 تازیهجت  ماد و  تلوب و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 90 ھحفص 84 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبرغ ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 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

5472736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ دانسا  طیارش و  تاصخشم و  قباطم   Storage HPE یزاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005264000307 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   storage work san SW لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  یم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تکرش  دانسا  یتسویپ و  دانسا  هیلک  دشاب و  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716866913 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  یوربور  رنهاب  دیهش  راولب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33851587-044  ، 33820160-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829880-044 :: 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

یزاس5472736 هریخذ  هاگتسد  هحفص 85)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 90 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع زیاس 60 400  یرمیلپوک  هچیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005963000153 زاین :  هرامش 

نامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ردب  هواک  ندچ  یتراجت  مان   kg 17 نزو  cm 60 زیاس رمیلپوک  نلیپورپ  یلپ  سنج   d400 تقرس دض  یبالضاف  یکیفارت  دیدزاب  هچیرد  الاک :  مان 

ردب هواک  ندچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ردب  هواک  ندچ 
ددع 400 دادعت : 

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

مدع تروص  رد  ددرگ  تسویپ  اضما و  رهم ،  لیمکت ،  یتسیاب  تسویپ  کرادم  دشابیم  دقن  تروص  هب  ینارمع  عبانم  قیرط  زا  اهتخادرپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  تسویپ 

7616839796 یتسپ :  دک  نامرک ،  بالضاف  با و  تکرش  هواس  راولب  شبن  نمهب  راولب 22  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224801-034  ، 33222960-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220929-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5472879 زیاس 60 400  یرمیلپوک  هحفص 86)هچیرد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع   400400   6060 زیاس   زیاس یرمیلپوک   یرمیلپوک هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع 104104

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  دحاو  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000263 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ - 

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

1401/05/08 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هطوبرم  دحاو  یسررب  تهج  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  .ددرگ  یم  تخادرپ  رتویپماک  دحاو  دات  زا  سپ  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن حلاص  سدنهم  یاقآ  رتشیب 09111212162  تاعالطا  بسک  یارب  سامت  هرامش 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم رازفا  مرن  سنسیال  هارمه  هب   kara sf بایغ روضح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000022 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   Kara SF لدم یسرتسد  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسا ،  یمازلا  هدننک  نیمات  اضما  رهم و  هارمه  هب  تسویپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  دحاو  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یگدنیامن  یمطاف  ناتسرامیب  یوربور  ماما  نابایخ  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4173834774

33479434-045  ، 33233200-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233248-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک دحاو   دحاو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 105105

هطوبرم هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     kara sfkara sf  بایغ بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5472438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

open-e رازفا مرن  تسویپ + تاصخشم  قبط   HP DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000026 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

main frame ریغ یاه  هناایار  هئارا  دیلوت و  رد  هبتر  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  تکرش  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  دشابیم -  عنامالب  نآ  لاسرا  اه  یهاوگ  ریاس  نتشاد  تروص  رد  دشاب 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  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 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5472978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یلک  تروصب  تمیق   1000 وکیروا کرام  یا  یج  یو  هب  یآ  ما  ید  چا  لیدبت  * ددع ماخ 5000  ید  یو  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000226 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
دشاب یلک  تروصب  تمیق   1000 وکیروا کرام  یا  یج  یو  هب  یآ  ما  ید  چا  لیدبت  * ددع ماخ 5000  ید  یو  ید  - 

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

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

دشاب یلک  تروصب  تمیق  * دشاب یم  ههامود  هیوست  * سانشراکداتدروم * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

open-eopen-e رازفا   رازفا مرن   مرن تسویپ + + تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 107107

ددع ددع   50005000 ماخ   ماخ یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 90 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ygukn4lbrhjmw?user=37505&ntc=5472438
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5472246 ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش 
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5472264 دحاو  هحفص 86)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هطوبرم5472337 رازفا  مرن  سنسیال  هارمه  هب   kara sf بایغ روضح  هاگتسد  هحفص 86)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5472438open-e رازفا مرن  تسویپ + تاصخشم  قبط   HP DL380 G10 هحفص 86)رورس رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5472739Backup هحفص 15)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5472796 سنسیال 10  ناینرپ 10 -  زاس  یسراف  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتکرش5472938 یاهوردوخ  یارب   GPS بایدر رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5472978 ماخ 5000  ید  یو  هحفص 86)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5473086 مرن  هلاسکی  ینابیتشپ  سنسیال و  هحفص 15)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5473104 یقوقح  یلام و  تینما ، رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  یاه  هزوح  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
میقم یناسنا  یورین  قیرط 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5473370 قباطم  بو  تحت  رازفا  مرن  بایغ و  روضح  هاگتسد  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5473442 کالپ  رازفا  مرن  هکبش و  تازیهجت  هتسب ، رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  و  لمح ، هیهت ،
اه هاگورین 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس5473479 بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا5473513 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  حرش  هب   ip هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5473760( فراعتم هخسن  دون (  هکبش 50  گنیروتینوم  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 90 ھحفص 89 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیر5473379 هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ 
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ًانمض   ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قبط  رتم  ینهآ 40

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  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 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5473605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ییایرد  کیفارت  لرتنک  زکارم  رد  هدافتسا  تهج  ییایرد  یاه  هشقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000025 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هزاس نیمالم  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GLOBAL KEY INC یتراجت مان  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   70x100 cm زیاس هشقن  ذغاک  الاک :  مان 

نت 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا امتح  تسیاب  یم  اه  هشقن  هک  دیشاب  هتشاد  تقد  دامن .  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  تاحیضوت.دنشاب 

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

ناتسا5473605 ییایرد  کیفارت  لرتنک  زکارم  رد  هدافتسا  تهج  ییایرد  یاه  هحفص 90)هشقن  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

ناتسا ناتسا ییایرد   ییایرد کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ییایرد   ییایرد یاه   یاه هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 90 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qcw556v6y6594?user=37505&ntc=5473605
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