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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 ریت   ریت   2525 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   151هکس ,390 , 000151 ,390 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   1هکس ,454,690 , 0481 ,454,690 , ایلارتسا048 ایلارتسا رالد   2رالد 19,6002 سیئوس19,600 سیئوس کنارف   331کنارف ,300331 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,200هکس , 00083,200 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,400248 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   93,35093,350لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,670 , 00052 ,670 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,80031 ,800

رایع رایع   1818 یالط   13,942یالط , 00013,942 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ383,510383,510دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,530234,530دصکی

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 101101 ))

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

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

زا 106 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 24  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 53

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 87

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 106 ھحفص 4 

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


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

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

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

2001003287000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486488 :: هرازه هرازه :: 1401/05/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  نامتخاس  یرادناتسا و  هکبش  یلباک  تاطابترا  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  دراد  رظن  رد  سراف  یرادناتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عجارم زا  یدنب  هبتر  تیحالص و  یاراد  یتامدخ  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یمجح و  تروص  هب  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  ار  دوخ 

.دیامن  راذگاو  لاسکی  تدم  یارب  حالصیذ 
سراف  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یرادناتسا و  هکبش  یلباک  تاطابترا  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  ماجنا  دراد  رظن  رد  سراف  یرادناتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یدنب هبتر  تیحالص و  یاراد  یتامدخ  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یمجح و  تروص  هب  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  ار  دوخ  هعبات  یاه 

.دیامن  راذگاو  لاسکی  تدم  یارب  حالصیذ  عجارم  زا 
12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/05/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلامو یرادا  روما  لک  هرادا  سراف  یرادناتسا  داتس  نادیم  زاریش   ، 7134855555 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادناتسا یرادناتسا هکبش   هکبش یلباک   یلباک تاطابترا   تاطابترا وو   رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 11

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

یبایزرا اب  هارمه  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک

1401/04/25 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/6 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسیلگنا ) یسراف   ) هاتوک مایپ  هدوزفا  شزرا  سیورس  ینابیتشپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  راک  ماجنا  نامز  تدم  لحم و  ارجا : لحم  تدم و 

لایر  26.000.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا :  شورف  هنیزه 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ، هقبط  یزکرم ، نامتخاس  کالپ 247 ، ابمومولا ، سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ، لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090334000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487837 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه  ناتسا  نادمه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ  یصصخت و  یدنبرکیپ  بصن ، نیمات ، 

لاوریاف هاگتسد  کی 

لاوریاف هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یصصخت و  یدنبرکیپ  بصن ، نیمات ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   162,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زیراو دیشر  هجاوخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  نادمه  یرادرهش  باسح 100785561712  هرامش  هب  رظن  دروم  غلبم  یتسیابیم  یدقن  زیراو  تهج  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ 
تعاس 14:00  1401/06/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نادمه  رهش : 

 6516649947 یتسپ :  دک 
یزکرم یرادرهش  یلعوب  هاگمارآ  نادیم  نادمه 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یسیلگنا یسیلگنا یسراف   یسراف  ) ) هاتوک هاتوک مایپ   مایپ هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یصصخت   یصصخت یدنبرکیپ   یدنبرکیپ بصن ، ، بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  ناگدنزاس  ییاسانش   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم هاگشیالاپورتپ  ثادحا  هژورپ  زاین  دروم   Fire water Tank (EPC  ) یارجا تخاس و  یسدنهم  هصقانم  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف جیلخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات ردص  یرافح  فاشتکا و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاشتکا تکرش  یریگ  هزغم  یرافح  یاه  هاگتسد  یهاچ  نورد  یرافح  تازیهجت  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نلریاو متسیس  یریگ  هزغم  یهاچ  نورد  مزاول 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه تکرش  یبایزرا  ینف و  یسررب  دازکاخ ، نابایخ  یو ، کراپ  هب  هدیسرن  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

09122867411 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Fire water Tank  (EPCFire water Tank  (EPC)) ناونع : : ناونع 44

یهاچ یهاچ نورد   نورد یرافح   یرافح تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ج ن / 146 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  قیقد  رازبا  تاعطق  ددع  دیرخ 105  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هلا  هکلف  ناراسچگ  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-32224411-07319223394 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا فسینوی  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

93352 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

procurement-notices.undp.org :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Request for Quotation for procurement of Security Alarms یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ددع   ددع   105105 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

Request for Quotation for procurement of Security AlarmsRequest for Quotation for procurement of Security Alarms ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق یناریتشک  یسدنهم  ییایرد و  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/05/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ هصقانم  دانسا  رد  لماک  لوط  هب  نآ  تاصخشم  هک  یزلف  هلوس  رد  تارغت  داجیا  قیرح و  ءافطا  تاسیسات  ییاجباج  راوید ، تخاس  بیرخت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

طیارش دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ای یتسپدک 1678695180  مجنپ  یقرش ش 63 ط  یولرجط  ولرجط خ  دیهش  نادیم  نایش  نارهت   :: سردآ سردآ
ییاجر دیهش  هلکسا  هداج  رتمولیک 8  سابعردنب 

دنمشوه یاقآ  یلخاد 100   4-33379453-076 :: نفلت :: www.irisl.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: hooshmand@ramouz.comسکف 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  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یرون  ربیف  لباک  یدنب   cdf یسم و لباک  هنیمرت  یدنب و  لصفم  ماجنا  یشک و  لباک  یرافح و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.020.000.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.hamedan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف هلوس   هلوس ردرد   تارغت   تارغت داجیا   داجیا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تاسیسات   تاسیسات ییاجباج   ییاجباج راوید ، ، راوید تخاس   تخاس وو   بیرخت   بیرخت ناونع : : ناونع 88

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک یدنب   یدنب   cdfcdf  وو یسم   یسم لباک   لباک هنیمرت   هنیمرت وو   یدنب   یدنب لصفم   لصفم ماجنا   ماجنا وو   یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12496478 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/23  تلهم   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487112 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا هب  ربیف  لدبم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/4/23   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487114 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DLC یاه تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3220099 :: 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

تنرتا تنرتا هبهب   ربیف   ربیف لدبم   لدبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

DLCDLC  یاه یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487115 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ALC1372 تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058 :: 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

مق هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 851 ق 1401 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487138 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  لباک  هکبش  هعسوت  تایلمع  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   100/000 دانسا دیرخ  غلبم 

قاتا 112 لوا  هقبط  یتالحم ، دیهش  هکلف  هب  هدیسرن  دادرخ ، راولب 15  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد   :: سردآ سردآ

02537201920-37773535-025 :: نفلت :: WWW.QOM. TCi.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALC1372ALC1372 تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

لباک لباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 19   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 17   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487231 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 8   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  ییویدار  هکبش  نابیتشپ و  یلصا و  هداد  زکارم  ینابیتشپ  تامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسپ یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  ترازو  هعومجم  هرامش 21  یدورو  نادنخدیس - لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  موس -  هقبط  - 

09122573136 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  یمیشورتپ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود راشتنا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا فده و   :: عبنم زورعبنم تعاس 16  ات  خیرات 1401/04/25  زا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

5487277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( قرب ظفاحم  ددع  تصش  هکبش و  تحت  نفلت  یشوگ  هاگتسد  تسیب  رتویپماک ،  هاگتسد  تصش  دادعت   ) یرتویپماک یاه  متسیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق غالبا  نامز  زا  زور  هلماعم 14  ماجنا  تدم 

یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1.120.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.اهدادرارق 2. یقوقح و  روما  دحاو  مراهچ ، هقبط  کالپ 181 ، نارادساپ ، نابایخ  هب  هدیسرن  تلود ،)  ) زودهالک دیهش  نابایخ  نارهت ، . 1: تاکاپ لیوحت   :: سردآ سردآ
تکرش رتافد  موینمولآ ، تکرش  بنج  ییالیز ، یژرنا  هقطنم  نادیهش ، تفه  یاتسور  زا  دعب  نامیلسدجسم ، : یناشن هب  ار  تاکاپ  دنناوتیم  یناتسزوخ  یاهتکرش 

اهدادرارق یقوقح و  روما  رتفد  نامیلسدجسم ، یمیشورتپ 

02128147222 :: نفلت :: www.misipce.comنفلت 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

ییویدار ییویدار هکبش   هکبش وو   نابیتشپ   نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

ظفاحم ظفاحم ددع   ددع تصش   تصش وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ هاگتسد   هاگتسد تسیب   تسیب رتویپماک ،  ،  رتویپماک هاگتسد   هاگتسد تصش   تصش دادعت   دادعت  ) ) یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( قرب قرب

1515
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش نآ  جرد  زا  سپ  زور  رثکادح 10  ات  یھکآ  پاچ  نامز  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  زا  شخپ  تهج  اوتحم  دیلوت  هیهت و  یاه  هورگ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا شخپ  تهج  اوتحم  دیلوت  هیهت و  تهج  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس 
نادیم هزوح  رد  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  تعنص  هدش  ماجنا  یاهتیلاعف  سراپ و  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یفرعم  یاتسار  رد  ناریا ، یمالسا  یروهمج  یامیس 

.دیامن مادقا  لیذ  حورشم  طیارش  اب  هقیقد )  دودح 600  یبونج (  سراپ  یزاگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع و طباور  رتفد  فکمه -  سراف  جیلخ  یاه  شیامه  نامتخاس  سراپ -  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  : یناشن هب   :: سردآ سردآ
تافیرشت

09128658110 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت  یفیک  یبایزرا  یا  - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) رجفلاو (FS0910  ) نایگنهرف (- FS1236  ) هیداوج لوا  هارمه  لیابوم  یاه  BTS یسرتسد یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مادقا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ییارجا  یاه  لمعلاروتسد  دانسا و  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسا  رب  ( FS1480  ) نارمچ شیاین  ( - FS0733)MRI - (FS0306

دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR-FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوتحم اوتحم دیلوت   دیلوت وو   هیهت   هیهت یاه   یاه هورگ   هورگ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1616

یسرتسد یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زور  تدم 4  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14 

هناتمگه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  زور  تدم 11  فرظ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488326 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

FPR 2120 لاوریاف هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یصصخت و  یدنبرکیپ  بصن ، نیمات ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 3.240.000.000  دروآرب  غلبم 

باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 162.000.000  غلبم  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم 

:: سردآ سردآ

:: 08132677791 و 32663001 نفلت :: www.setadiran.ir www.hamedan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادناتسا5486488 هکبش  یلباک  تاطابترا  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5487837 هاگتسد  کی  ینابیتشپ  یصصخت و  یدنبرکیپ  بصن ، هحفص 5)نیمات ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FPRFPR   2 1202 120 لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یصصخت   یصصخت یدنبرکیپ   یدنبرکیپ بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

هعسوت هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919
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نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ـ  مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

43-1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور   10 دانسا : هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تایلمع  دروم  یراذگاو 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ـ  هام  12 ارجا : تدم  دقنریغ ـ  دقن و  رابتعا : 19.363.601.100 ـ  لایر :)  ) هیلوا دروآرب  40120006 ـ )  ) هقطنم حطس  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، . 1

 968.180.000 لایر :)  ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس 
ـ  هام  12 ارجا : تدم  دقنریغ ـ  دقن و  رابتعا : 26.829.501.150 ـ  لایر :)  ) هیلوا دروآرب  4012007 ـ )  ) هقطنم حطس  رباعم  یشک  طخ  میسرت  یقفا و  مئالع  یارجا  . 2

1.341.475.000 لایر :)  ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس 
(: لایر  ) هیلوا دروآرب  4012008 ـ )  ) هقطنم حطس  وردنت و  هناماس  اه و  هنایاپ  رباعم ، یاه  هانپرس  یرادهگن  ریمعت و  هاگتسیا ، ثادحا  ییارجا  تایلمع  . 2

 476.600.000 لایر :)  ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  هام ـ   12 ارجا : تدم  دقنریغ ـ  دقن و  رابتعا : 9.532.013.535 ـ 
هقطنم 5 حطس  تامدخ : هئارا  لحم   ـ

طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت یرادرهش  رد  یراک  دازآ  تیفرظ  رین  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

رارق نارهت )  یرادرهش  ناگدننک  نیمات  تمدخ و  ناگدنهد  هئارا  ربتعم  یکینورتکلا  تراک  یاراد   ) نارهت یرادرهش  کیفارت  تنواعم  هناماس  رد  دیاب  راکنامیپ  .دشاب 
دشاب  هتشاد 

مان هب  یناشاک  ..ا  تیآ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1006083090  باسح  هب  زیراو  ای  هقطنم 5  یرادرهش  مان  هب  یکناب  همانتنامض  هئارا  قیرط  زا  هدرپس : عون 
هقطنم 5  یرادرهش 

 IR150610000000001006083060 ابش هرامش 
دشاب  یم  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه 

یهگآ  لصا  هب  عوجر  .... 

اهدادرارق هرادا  مجنپ ، هقبط  هقطنم 5 ،  یرادرهش  دابآ ، نسح  هاگتسیا  یناشاک ، هللا  تیآ  نابایخ  هیقداص ، مود  هکلف  تاداهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
هقطنم هناخریبد  دحاو  هب  نا  لیوحت  و 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  841617 و 84161202  تاعالطا : تفایرد   :: نفلت نفلت
نارهت یرادرهش  تاطابترا 

business.tehran.ir :: 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

یکیفارت یکیفارت تایلمع   تایلمع دروم   دروم یراذگاو  33   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هدرشف  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/04/26

لادتعا  :: عبنم :عبنم تاداهنشیپ لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/05/05

5486865 :: هرازه هرازه 1401/05/08دکدک   تاکاپ : ییاشگزاب  خیرات   - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  هرد  ناتسرهش  یاههار  تلافسآ  شکور   - 83/401/10 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابع تشد  هدودحم  یزاس  نمیا  یهدناماس و   - 83/401/64

دشاب یم  یزکرم  یلم  کناب  دزن  هدرپس  هوجو  زکرمت  هدرپس 4067063707760765 - باسحب  یدقن  یزیراو  شیف  یربارت -  هار و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخ ریبد  دحاو   - مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا -  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3767-1400/12/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shahrood.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالو نادیم  ات  نها  هار  نادیم  رد  بصن  روظنم  هب  راد  فالغ  ینفد  غارچ  ددع  دیرخ 210  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یخگا لصا  در  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 115/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلوبمالسا لاخ  دیهش  نابایخ  رد  عقاو  دورهاش  یرادرهش  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

32336588-023 :: 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

هدودحم هدودحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یهدناماس   یهدناماس ناتسرهش -  -  ناتسرهش یاههار   یاههار تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور ناونع : : ناونع 2 12 1

راد راد فالغ   فالغ ینفد   ینفد غارچ   غارچ ددع   ددع   2 102 10 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/066 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش ات  هبنشراهچ 1401/04/22   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487647 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ زاوها -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم  دانسا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487834 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاهراولب  ینایم  یاهژوفر  تهج  هدرن  بصن  تخاس و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40.000.000.000 دروآرب :

لایر  2.000.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

رهش رهش حطس   حطس یاهراولب   یاهراولب ینایم   ینایم یاهژوفر   یاهژوفر تهج   تهج هدرن   هدرن بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424
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درجورب یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095039000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487836 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و هفرط  ود  یراولب  غارچ  لباک و  روتکژورپ ، ییانشور ، جرب  لماش  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یاهکراپ  ییانشور  نیمات  روظنم  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ردام کراپ  یاهتنا  جیسب  یرتم  نامزاس خ 45  یاهدادرارق  روما  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هصقانم 1 )  دیدجت  ( ) یا هلحرم  ود   ) یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش تیاغل  خیرات 1401/04/25  زا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

مدرم راکفا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات  رثکادح   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488007 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8  سار   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تخس  یس  جوسای -  روحم  یسرجوین )  ) ینتب ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 56.595.696.902  غلبم 

 - یربارت هار و  یراکنامیپ 5  تیحالص  لقادح  یاراد  لایر -  نیمضت 2.830.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هدیمهف  دیهش  نادیم  یبونج  علض  جوسای -  دمحاریوب -  هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یناشن  رازگ و  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تسارح هناخریبد  هدیمهف -  دیهش  نادیم  یبونج  علض  جوسای - رد  عقاو  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تسارح  هرادا  لیوحت :

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.sajar.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و هفرط   هفرط ودود   یراولب   یراولب غارچ   غارچ وو   لباک   لباک روتکژورپ ، ، روتکژورپ ییانشور ، ، ییانشور جرب   جرب لماش   لماش ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

روحم روحم یسرجوین ) ) یسرجوین  ) ) ینتب ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هداس : یبایزرا  اب  دانسا  لیاف  تفایرد  :: 1401/05/04 ـ -  اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 13 

یلم شالت   :: عبنم یبایزراعبنم اب  تاصقانم  تاکاپ  یاهلیاف  لاسرا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 13  ات  داتس : هناماس  هب  یفیک 

5488318 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  ماود 12  نورکیم و  کشخ 400  تماخضابدیبسالگ  اب  هارمه  کیلیرکآ  یکیفارت  درس  گنراب  موادم  لصتم و  بوانتمو  عطقنم   ) یشک طخ  حلاصم و  هیهت 

رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت ،  گنر  دیرخ 
هتوم  ناگیاپلگ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و 

دنقرفظ ) ات  هاردازآ  ینتنآ  لصافدح   ) ناکدرا ناشاک  یرودیرک  روحم  یزاسهب 
دیدجت )  ) هداس یبایزرا  ناشاک و  - زنطن هاردازآ  هب  ناتسدرا  دورداب - تیزنارت  ینتنآ  روحم  رد  یلصفم  یرتم  ینتب 4  ظافح  دیرخ 

رایعم ) اب  هدرشف   ) یفیک یبایزرا  مریمس  ناتسرهش  کشخ  گنت  لپ  لیمکت 
یهگارد هدش  جرد  ...و 

دشاب  یم  ناریا  داتس  هناماس  رد  تسویپ  هصقانم  دانسا  دافم  قباطم  هریغ  زاین و  دروم  یاه  تیحالص  داهنشیپ ، رابتعا  تدم  دانسا ،  هیهت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

تسارح  هرادا  مشش ، هقبط  ناهفصا ، ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هب  هعجارم  همانتنامض : لیوحت   :: سردآ سردآ
ناهفصا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  شاشگ :

تسارح  هرادا  مشش ، هقبط  ناهفصا ، ناتسا  همانتنامض  لیوحت 
دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوک  زاریم  راولب  هرادا : یناشن 

03135059 :: 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

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ رنیت -  -  رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ یکیفارت ،  ،  یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/1هرامش هبنش  هس  زور  تعاس 10  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ زور  تعاس 14:30  تیاغل 

rrk.ir :: عبنم اتعبنم خروم 1401/5/6  هبنش  جنپ  تعاس 8  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 8 

5488367 :: هرازه هرازه تعاس 13:30دکدک   هبنش  هس   - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  5.000.000.000 هیلوا :  دروارب  یرهش -  رباعم  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10.000.000.000 هیلوا :  دروارب  یئزج -  ود  یشک  طخ  یارجا 

لایر  250.000.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000.000

زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ناحیروبا  هار  راهچ  یدازا  نابایخ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

ناهفصا هقطنم  ورتم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  نایاپ  ات  یهگا  رشن  خیرات  زا   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم خروم 1401/4/26عبنم هبنشکی  حبص  تعاس 8   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش هس  یرادا  تقو  نایاپ  تیاغل 

5487284 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  ( " AFC  ) هیارک راکدوخ  یروآ  عمج  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف ، تامدخ  ماجنا  دراد "  رظن  رد  ناهفصا  هقطنم  ورتم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط 

:: 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

یئزج یئزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یرهش -  -  یرهش رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

(( AFCAFC  ) ) هیارک هیارک راکدوخ   راکدوخ یروآ   یروآ عمج   عمج متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یسدنهم   یسدنهم ینف ، ، ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5487672Request for Quotation for procurement of Security Alarms(7 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هواجریم (  کلیم و  هکبش  یطابترا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000199 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یدحرس  مناخ  هرامش 05431166259  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  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 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم و یضارا  هناماس  رد  نامرک  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یناگیاب  دانسا  تبث  یناوخ و  هدنورپ  شیاریو ، نکسا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم نیمز و  یلم  تالغتسم 

1101003771000026 زاین :  هرامش 
نامرک بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
گرب 400000 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمز و یلم  تالغتسم  یلم و  یضارا  هناماس  رد  نامرک  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یناگیاب  دانسا  تبث  یناوخ و  هدنورپ  شیاریو ، نکسا ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1400 م12 / نکسم 149 /

7861785161 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یدورو  راولب  هار  سیلپ  ولیس و  لصاف  دح  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43310517-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43311109-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یناگیاب   یناگیاب دانسا   دانسا تبث   تبث وو   یناوخ   یناوخ هدنورپ   هدنورپ شیاریو ، ، شیاریو نکسا ، ، نکسا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  راوزبس  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  راگرپ  یرادا  تابتاکم  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000023 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  هراشا  کرادم  خرن ،  هئارا  ماگنه  مرتحم  هدنهد  داهنشیپ  انمض  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  ار 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  راوزبس  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  راگرپ  یرادا  تابتاکم  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000023 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  هراشا  کرادم  خرن ،  هئارا  ماگنه  مرتحم  هدنهد  داهنشیپ  انمض  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  یسررب  داهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  ار 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راگرپ راگرپ یرادا   یرادا تابتاکم   تابتاکم نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232

یرادا یرادا تابتاکم   تابتاکم نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5486792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  (** دمآراک ) درکلمع رب  ینتبم  تخادرپ  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000094 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  (** دمآراک ) درکلمع رب  ینتبم  تخادرپ  هناماس  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: 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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  رتشیب  عالطا  تهج  یتسویپ - کرادم  قبط  - ربراک تهج 140  یاکسارپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  یردژا  یاقا   09171689265

1101001105001065 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  قبط  الاک  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاکسارپسک یاکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هب  دادرارق  نیا  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب اتفا  زوجم  یاراد  دیاب  تکرش  تسا  رکذ  هب  مزال 

1101001396000009 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یسمش هام  3 دادعت : 

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

یدرونایردوردانب تیریدم  هنایار  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  یکیتامروفنا و  تامدخ  تاعطق ،  نیمات  دادرارق  زا  تسترابع  دادرارق  نیا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  نادابآ 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

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

یلامش 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  هکبش  متسیس  یبنابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101001165000013 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد   هکبش   هکبش متسیس   متسیس یبنابیتشپ   یبنابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیع روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا 3  رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  تسا 2  هباشم  دک  ناریا   : ( تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ژراش دادعت  هب  یدقن  تخادرپ  تسا 4  یمازلا  تساوخرد 

1101005390000370 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هوژپ  هداد  نایار  ماگشیپ  هدنزاس  عجرم  هوژپ  هداد  نایار  ماگشیپ  یتراجت  مان  تفایرد 50003  لاسرا و  سیورس  بو  کمایپ  الاک :  مان 
هوژپ هداد  نایار 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لاطبا  تساوخرد  یتساوخرد  دراوم  زا  جراخ  تریاغم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33450353-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفایرد تفایرد وو   لاسرا   لاسرا سیورس   سیورس بوبو   کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 3838
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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 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

5487335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000179 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون هناماس  دیرب  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  دیرب  راگرپ  کینورتکلا  نامزاس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  تسا - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط بوبو   تحت   تحت یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 106 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2y4z4ddspw764?user=37505&ntc=5487335
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5487335?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ یدرونایرد  ردانب و  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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هب  دادرارق  نیا  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب  اتفآ  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  اهکرش  تسا  رکذ  هب  مزال 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 
1101001396000011 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یسمش هام  3 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدرونایردوردانب تیریدم  هنایار  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  یکیتامروفنا و  تامدخ  تاعطق ،  نیمات  دادرارق  زا  تسترابع  دادرارق  نیا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ارجا  تسویپ 1 و 2  حرش  هب  دادرارق و  تاجردنم  ساسارب  هک  نادابآ 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایردوردانب یدرونایردوردانب تیریدم   تیریدم هنایار   هنایار وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم یکینورتکلا  ینآ  ضبق  رودص  تئارق و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000030 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1403/04/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-953-WO1401-100 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم یکینورتکلا   یکینورتکلا ینآ   ینآ ضبق   ضبق رودص   رودص وو   تئارق   تئارق یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

هعطق هعطق   55 تخاس   تخاس یاه   یاه هشقن   هشقن میسرتو   میسرتو نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  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 19 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمز و یلم  نامزاس  تالغتسم  کالما و  یضارا  عماج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم

1101003540000018 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519834895 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزاس  رهشو  هار  لک  هاردا  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33433635-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نیمز   نیمز یلم   یلم نامزاس   نامزاس تالغتسم   تالغتسم وو   کالما   کالما یضارا   یضارا عماج   عماج هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هرواشم   هرواشم یناسرزورب ، ، یناسرزورب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع
نکسم نکسم
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا و حرش  هب  تشر  هاگدورف  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ،  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم 

1101001225000013 زاین :  هرامش 
نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 11 دادعت : 

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

لیمکت و ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/04/29  هبنش  راهچ  زور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003019000016 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1548944911 یتسپ :  دک  کالپ 136 ، - یبونج - نازار  شبن  دامادریم - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22225300-021  ، 22225071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26405348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش هبهب   تشر   تشر هاگدورف   هاگدورف تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس هکبش ،  ،  هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

4444

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 4545
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مالیا هاگشناد   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هلاس  هس  سنسیال  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Proofpoint Emerging Threats Pro Ruleset - subscription license (3 years) - 1 license

(PP-B-ETPR-I-A-3)
1101000260000037 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Proofpoint Emerging Threats  Pro Ruleset -  subscription license (3 years)Proofpoint Emerging Threats  Pro Ruleset -  subscription license (3 years) لاوریاف   لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع
(( -  1  license -  1  license (PP-B-ETPR- I -A-3(PP-B-ETPR- I -A-3
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  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 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددع (  شیوداپ 790 سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009008000306 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 790 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هداز  یبلاط  یاقآ  هرامش 09133974624  اب  رتشیب  تاحیضون  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ددع (  (  ددع 790790 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4747
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روشک یتسیزهب  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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5488101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلپمآ - ددع 2 یتسد نفورکیم  - ددع وگ 4 دنلب  رسکیم - یتوص (  متسیسددع  یزیمور 40 سنارفنک  نفورکیم  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتارپارفن کی  هارمه  زور  ود  یارب  تاقلعتمابریاف )

1101004403000791 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

زور ود  یارب  تاقلعتمابریاف ) یلپمآ  - ددع 2 یتسد نفورکیم  - ددع وگ 4 دنلب  رسکیم - یتوص (  متسیسددع  یزیمور 40 سنارفنک  نفورکیم  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابزیون نودبدیاب  متسیسروتارپارفن  کی  هارمه 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تاقلعتمابریاف تاقلعتمابریاف یلپمآ   یلپمآ -- ددع ددع 22 یتسد یتسد نفورکیم   نفورکیم -- ددع ددع وگوگ  44 دنلب   دنلب رسکیم - - رسکیم یتوص (  (  یتوص متسیسددع   متسیسددع 4040 یزیمور   یزیمور سنارفنک   سنارفنک نفورکیم   نفورکیم هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
روتارپارفن روتارپارفن کیکی   هارمه   هارمه زور   زور ودود   یارب   یارب

4848
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب 121 یاهتیروف  ییوگخساپ  هناماس  تیلاعف  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009004000053 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

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

.تسیمازلا یراذگراب  لیمکت و  هعلاطم  زا  سپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613891 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  عطاقت  یتعیرش -  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254740-038  ، 32226277-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226277-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5488295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسپ دک  یزاس  ماگنهب  یرادرب و  تسرهف  یزاس و  دکویژ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001253000006 زاین :  هرامش 

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

دروکر 100000 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

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

لیاف مالعتسا  همیمض  دادرارق  رد  هدش  رکذ  دروکر  رامآ و  قبط  ینادیم  شور  هب  یتسپ  دک  یزاس  ماگنهب  یرادرب و  تسرهف  یزاس و  دکویژ  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  لیمکت و  تنیریپ  دولناد 

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

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

33330806-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

12 112 1 قرب   قرب یاهتیروف   یاهتیروف ییوگخساپ   ییوگخساپ هناماس   هناماس تیلاعف   تیلاعف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4949

یتسپ یتسپ دکدک   یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب وو   یرادرب   یرادرب تسرهف   تسرهف وو   یزاس   یزاس دکویژ   دکویژ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضارا روما  عماج  هناماس  رد  یلم  عبانم  یضارا  یراذگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  تبث  یشکاو و  نکسا  شیاپ  لماک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003336000097 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/04/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521071-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: 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

هژورپ5487323 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  لیمکت  یزاس و  هدایپ   ، هحفص 38)ارجا یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تامازلا5488071 ماجنا  سنسیال و  نیمات  اب   cs vp هب  cs3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  اقترا 
یتینما

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یضارا یضارا روما   روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یلم   یلم عبانم   عبانم یضارا   یضارا یراذگاو   یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   یشکاو   یشکاو نکسا   نکسا شیاپ   شیاپ لماک   لماک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5151

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::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

5487295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  قرب و  هاگراک  یشزومآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000100 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

زور هس  تخادرپ..دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ .  لاسرا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  ینف  تاصخشم  اب  تساوخرد  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ یفطصم  سدنهم  یگنهامه 09112110864  تهج  هرامش  دریذپیم  ماجنا  ناتسا  سانشراک  دات  اهالاک و  لاسرا  زا  سپ 

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

32257002-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا وو   قرب   قرب هاگراک   هاگراک یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش و یاهرهش   HMI  ، روتارپا نودب  هاگتسیا  نولباش 12  حالصا  هژورپ  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  لیمکت  یزاس و  هدایپ   ، ارجا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب

1101001046000258 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 12 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  امنهر  سدنهم  یاقآ  هرامش 09171096009  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس لیمکت   لیمکت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ  ، ، ارجا ارجا ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / نیبروت تعرس  لرتنک  متسیس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003873 زاین :  هرامش 

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

انپم لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب هاگورین   هاگورین روتارنژ   روتارنژ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هعطق   هعطق کرکر   ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RATIO رزیالانآ هب  طوبرم  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000178 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
RATIO رزیالانآ هب  طوبرم  یکدی  تاعطق  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  39 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  ای  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RATIORATIO رزیالانآ   رزیالانآ هبهب   طوبرم   طوبرم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5555
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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 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

5487420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S/P For Pressure Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاسوم 09173021018 یضاقتم : دحاو  سامت  .ددرگ ش  یراذگراب  امتح  روتکاف  شیپ  مهم :

1101091701000408 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 0819716  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

رابنا برد  هب  روتکاف  الاک و  لاسرا  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  هناماس و  تالکشم  لیلد  هب  مهم :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  امتح  ینف  داهنشیپ  .دشاب  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  الاک  هرادا 

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

52155340-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S/P For Pressure SwitchS/P For Pressure Switch ناونع : : ناونع 5656

رورس رورس قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5757
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تسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  رورس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003105000014 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   RI لدم قیرح  مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دیپس  in 50 رطق  atm 20 راشف  m 4 نلیپورپ یلپ  یوق  راشف  هداس  هلول  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  یتراجت  مان   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACP-3 لدم ینتسکش  هشیش  راد  دیلک  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ایشرپ رترب  ناراک  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم   KLAXON یتراجت مان  لدم 501-980-18  یناشن  شتآ  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7400100H لدم  Lit 40 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7670100H لدم  Lit 67 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

یروانف هدننک  هضرع  عجرم  اسآ  یار  نامیلس  نیون  یاه  یروانف  هدنزاس  عجرم   Aban 400 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
اسآ یار  نامیلس  نیون  یاه 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

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

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

تسیل رد  یتساوخرد  یاهالاک  یاه  یگژیو  تاصخشم و  .تسویپ  تاصخشم  هب  هجوت  اب  رورس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تفد  هدش  رکذ  دراوم  هب  مرتحم  ناگدننک  نیمات  هک  دشاب  یم  تسویپ 

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یناقلاط -  نابایخ  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222230-0711  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222240-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

PLCPLC  یکدی یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5858
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض دانسا  حرش  قباطم   PLC یکدی مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PART FOR PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

1101091475000203 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب همیمض  دانسا  حرش  قباطم  ًاقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دوش هعلاطم  ًامتح  یتسویپ  کرادم 

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

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

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتناراگ الاک و  تلاصا  یهاوگ  اب  هارمه  ) تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یلرتنک  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101090260000269 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7322-1BL00-0AA0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7321-1BL00-0AA0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7332-5HF00-0AB0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7972-0BA52-0XA0 لدم  profibus روتکناک الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7331-7KF02-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زادرپ نامژار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6XV1830-0EH10 لدم یسم  لباک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یتناراگ الاک و  تلاصا  یهاوگ  اب  هارمه  ) تسویپ اهب  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  یلرتنک  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلرتنک یلرتنک متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما تامازلا  ماجنا  سنسیال و  نیمات  اب   cs vp هب  cs3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000247 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب اراد  ار   iec63443 درادناتسا یروهمج و  تسایر  یاتفا  زوجم  تسا  مزال  هصقانم  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665321-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما یتینما تامازلا   تامازلا ماجنا   ماجنا وو   سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات اباب     cs  vpcs  vp  هبهب   cs3000cs3000 زازا   اواگوکوی   اواگوکوی لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 6060

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا قیقدرازبا   قیقدرازبا یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6161
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دانسا حرش  قباطم  زاگ -  راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیقدرازبا  یکدی  مزاول  ملق  دادعت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000134 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یزاگ نیبروت  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  ینف  حرش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  رادیرخ  رابنا  برد  لیوحت  هنیزه 

دوش هعلاطم  امتح  همیمض  دانسا 

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

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

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"SIMTRONICS" GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002036 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   SIMTRONICS یتراجت مان   GD10P DETECTOR لدم  IR یا هطقن  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یئارجا  یاه  هشقن  یحارط  تراظن و  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000044 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""S IMTRONICS" GAS DETECTORSIMTRONICS" GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 6262

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یئارجا   یئارجا یاه   یاه هشقن   هشقن یحارط   یحارط وو   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ یلیمکت  ینف  تاعالطا  حرش و  قبط   - یناشن شتآ  تازیهجت  تیعضو  رگشیامن  اوه و  تیعضو  شیاپ  دنمشوه  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ.تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101096347000116 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  - تسویپ یلیمکت  ینف  تاعالطا  حرش و  قبط   - یناشن شتآ  تازیهجت  تیعضو  رگشیامن  اوه و  تیعضو  شیاپ  دنمشوه  یولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تسیاب  یم  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ هاگشیالاپ  ، یبونج سراپ  زاگ.تسا 

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

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

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5487396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخبناوت یاهاضف  زیهجت  ریمعت و  قیرح -  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005683000002 زاین :  هرامش 

رهشهام ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 44 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6143713111 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یتسیزهب  رمحا  لاله  بنج  یناقلاط  راولب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337989-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52329995-061 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت تیعضو   تیعضو رگشیامن   رگشیامن وو   اوه   اوه تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 6464

یشخبناوت یشخبناوت یاهاضف   یاهاضف زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت قیرح -  -  قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6565

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-373-203-184 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح روتکتد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) قیرح نالعا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000371 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   FEO2000 optical detector لدم دود  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یلایرو  ینف  داهنشیپ  کولاتاک.دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح روتکتد   روتکتد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HEAT DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002042 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MEDC هدنزاس عجرم   HD1ATEX EXD D140DG لدم قیرح  مالعا  دربراک   Heat Detector روتکتد الاک :  مان 

میعز کینورتکلا 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب ترارح   ترارح مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  رد  قیرح  مالعا  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000457 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  رد  قیرح  مالعا  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456876-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5487424 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالانآ یتروف  هاگتسد  کی  لاوریاف و  هاگتسدود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهد خساپ  تسویپ  لیاف  قبط  دشابیم و  هباشم  اه  دکناریا 

1101003020000038 زاین :  هرامش 
یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FORTI-DB1000 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTI ANALAYZER یتراجت مان   FAZ-300F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

بونج
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رزیالانآ یتروف  هاگتسد  کی  لاوریاف و  هاگتسدود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد خساپ  تسویپ  لیاف  قبط  دشابیم و  هباشم  اه  دکناریا 

ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 
لاس کی  تدم  هب  شورف  زا  سپ  تامدخ  ینابیتشپ و 

نیالنآ هلاس  سنسیال 3 
یروف لیوحت 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564327-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیهد دیهد خساپ   خساپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط وو   دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم اهاه   دکناریا   دکناریا رزیالانآ   رزیالانآ یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   لاوریاف   لاوریاف هاگتسدود   هاگتسدود ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 106 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4jtl9mdy9kyj2?user=37505&ntc=5486609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5486609?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ یا  هقطنم  بآ  تکرش  یتایح  یاهتخاسریز  هکبش و  ینابیتشپ  یناسرزور و  هب  یرادهگن ، هرواشم ، یسدنهم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج

1101001328000011 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32445590-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32445582-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح یاهتخاسریز   یاهتخاسریز وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناسرزور   یناسرزور هبهب   یرادهگن ، ، یرادهگن هرواشم ، ، هرواشم یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 106 ھحفص 55 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  ناریا  ییاضف  نامزاس  ینیمز  یاه  هاگتسیا  یارب   VSAT یطابترا یاه  هکبش  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004068000154 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 12 دادعت : 

1402/05/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب راک  ماجنا.دنشاب  یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  تاررقم  میظنت و  نامزاس  زا   SAP یا هراوهام  تاطابترا  تامدخ  هئارا  هناورپ  یاراد  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  یلخاد 2053 و 2051  هرامش 02633269005  اب  لاؤس  تروص  رد  - ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  مزال  کرادم  ، دوب دهاوخ  دادرارق  ساسا 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم ناریا   ناریا ییاضف   ییاضف نامزاس   نامزاس ینیمز   ینیمز یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یارب   یارب   VSATVSAT یطابترا   یطابترا یاه   یاه هکبش   هکبش داجیا   داجیا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5486695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ههام هس  ای  ود  تخادرپ  ) یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  قبط  دراه  هکبش و  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000098 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
( ههام هس  ای  ود  تخادرپ  ) یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  قبط  دراه  هکبش و  تحت  زاس  هریخذ  - 

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

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

( ههام هس  ای  ود  تخادرپ  ) یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  قبط  دراه  هکبش و  تحت  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قبط وکسیس 3850  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000101 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمتاخ 27871053 یاقآ  رتشیب  تاعالطا  - هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - ههامکی هیوسن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ههام ههام هسهس   ایای   ودود   تخادرپ   تخادرپ )) یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دراه   دراه وو   هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 7373

تسویپ تسویپ RFPRFP  قبط قبط   38503850 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7474

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

یوضر 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس هکبش -  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000061 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ایلیا تراجت  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  .ددرگ  یرازگراب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک  زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 
.دیدرگ دنهاوخ  شیامزآ  تست و  لیوحت  زا  لبق  یلاسرا  یالاک 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس هکبش -  -  هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS READY یناکم و تاعالطا  تشادرب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000042 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

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

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5486827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ لباک  - vGA لباک  - سومدپ  - دربیک سوم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000046 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یربراب  هنیزهو  لحم  رد  الاک  لیوحت  - دوش هعجارمدشاب  یم  ملق  لماش 5  هک  تسویپ  هب  امتح  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05141427308 دشاب یم  تشادهب  تنواعم  یلام  دحاو  اب  یراک و  زور  هیوست 60  هدنشورف -  هدهع 

9313798999 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43338152-051  ، 43334615-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43348145-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GIS READYGIS  READY وو   یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7676

رتنیرپ رتنیرپ لباک   لباک - - vGAvGA  لباک لباک  - - سومدپ سومدپ  - - دربیک دربیک وو   سوم   سوم ناونع : : ناونع 7777
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ناتسزوخ ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  داپهپ  زا  هدافتسا  اب  هینیسح  رهش  یرهش  قطانم  ییاوه  هشقن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ 

1101090215000015 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
راتکه 233 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسزوخ ،  یهاگشناد  داهج  نامزاس  یورهار  یزکرم  نامزاس  نامتخاس  نارمچ  دیهش  هاگشناد  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6135733773

33369861-061  ، 33330023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش قطانم   قطانم ییاوه   ییاوه هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ هب  ینف  تاصخشم  لیاف  کی  تازیهجت و  دادعت  عون و  یواح  لیاف  کی  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101005221000226 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   SC لدم هکبش  دربراک  یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  تازیهجت  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا زازا   تسویپ .  .  تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لیاف   لیاف کیکی   وو   تازیهجت   تازیهجت دادعت   دادعت وو   عون   عون یواح   یواح لیاف   لیاف کیکی   اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : * * ناونع
 . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

7979
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ناتسزوخ ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  داپهپ  زا  هدافتسا  اب  ریشمار  رهش  یرهش  قطانم  ییاوه  هشقن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ 

1101090215000016 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
راتکه 629 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسزوخ ،  یهاگشناد  داهج  نامزاس  یورهار  یزکرم  نامزاس  نامتخاس  نارمچ  دیهش  هاگشناد  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6135733773

33369861-061  ، 33330023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 17 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NTU5099B-DA/2w/E1 یتارباخم مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000523 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیون تراجت  نشلگ  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT-B هنایار لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد.تسا  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش قطانم   قطانم ییاوه   ییاوه هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8080

NTU5099B-DA/2w/E1NTU5099B-DA/2w/E1 یتارباخم   یتارباخم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8181
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12497377 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تلهم   1401/04/23  : زا تلهم   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/02:

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/02عبنم  1401/05/02  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487111 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/03دکدک    1401/05/03  - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ویدار دیرخ   ) یئاتسور زکارم  دناب  یانهپ  شیازفا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32210099-058  : نفلت یلامش  ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارپا نودب  یاه  هاگتسیا  تهج  لدبم  رسویدسنارت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000143 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتارپا نودب  یاه  هاگتسیا  تهج  لدبم  رسویدسنارت و  دیرخ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

افطل.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  امنهر  سدنهم  یاقآ  هرامش 09171096009  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ویدار ویدار دیرخ   دیرخ  ) ) یئاتسور یئاتسور زکارم   زکارم دناب   دناب یانهپ   یانهپ شیازفا   شیازفا ناونع : : ناونع 8282

لدبم لدبم وو   رسویدسنارت   رسویدسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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زربلا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5487123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TP LINK یتراجت مان   TP-8961 لدم لانرتسکا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096456000014 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دابآرظن  هبعش  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TP-8961 لدم لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب VCDL لدم احیجرتو  هلاناکود  هاگتسد  تسیمازلا  بسکزاوجو  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331797448 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  رمحا  لاله  تیعمج  - یبونج ریدغلا  نابایخ  - دابآرظن ناتسرهش  - زربلا ناتسا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45363555-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45363555-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TP LINKTP LINK  یتراجت یتراجت مان   مان   TP-8961TP-8961 لدم   لدم لانرتسکا   لانرتسکا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8484

میس میس یبیب   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( دشاب یم  یدقن  تخادرپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  تسیل  قبط  میس  یب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003622000059 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT5 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

مایپ یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   m 1000 هرقرق  mm 6 تماخض یدالوف  لکد  هدننک  راهم  یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 
هرقرق 3 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL4P15E لدم  UTP CAT5e روتکناک الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EM10C لدم نفورکیم  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
یریزو ربجنر  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کت  موه  یتراجت  مان   PB6502 لدم  HDMI روتکناک الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-PWR لدم هیذغت  عبنم  لاصتا  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
روتالوگر سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   in 8\3 زیاس لیتسا  سلنتسا  هرهم  رس  ود  بویت  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6ETL لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   W 180 ناوت یتارباخم  تباث  میس  یب  یطخ  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تمیق  داهنشیپ  هئار  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-662-54010078 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص لماک   UPS ملق کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ - 

:: 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

نایسراپ زاگ  شیالاپ  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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  زاین  دروم  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمأت  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000216 زاین :  هرامش 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دصرد 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن تکرش  دنیارف  نیا  رد  زارحا ، طیارش  ندوب  اراد  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112542-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص لماک   لماک   UPSUPS ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

نایسراپ نایسراپ زاگ   زاگ شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش زاین   زاین دروم   دروم تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمأت   نیمأت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8787
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011243 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

سراف ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003285000005 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یناخمشاه لداع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   NEC هدنزاس عجرم   STM 1-4 لدم یتارباخم   SDH هدنهد لاقتنا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  اضماو  رهم  اب  هدیدرگ  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146675999 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ظفاحرالات  بنج  هیظفاح  هاراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290939-071  ، 32290931-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32290937-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8888

یتارباخم یتارباخم   SDHSDH  هدنهد هدنهد لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 8989
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSG لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000031 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN DS Gate یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تمدخ 2 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09173628033: سامت هرامش  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DSGDSG لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 9090
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003133000049 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تیاب اگم  1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا و شزرا  یهاوگ   - لماعریدم یلم  تراک  زوجم و  تکرش و  کرادم  لاسرا  هعبات - یاه  نامتخاس  زا  هطقن  لک و 15  هرادا  تنرتنیا  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن شیف  ای  یکناب  تناممض  تروصب  دهعت  ماجنا  نسح  تهادرپ 5 % اهب - مالعتسا  مرف  لیمکت 

1598774911 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  دشرا - هچوک  شبن  یهلا -  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز - ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88805659-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805659-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9191
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5487877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیرتکلا  تروپ  لاکیتپا و 8  تروپ  تیگ 8 سراپ  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزادنا هارو  بصن  اب  هارمه  لحم  رد  لیوحت 
1101092003000072 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تروپ   تروپ   88 وو   لاکیتپا   لاکیتپا تروپ   تروپ 88 تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه

9292
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن.دشابیم و  یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت.دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  .ناریا  تخاس  گنیچیپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  یزادنا 

1101005850000013 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

الاک دنیآرف  امیل  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ZIZTEL هدنزاس عجرم   ZIZTEL یتراجت مان   PAGA لدم گنیجیپ  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هام  ود  یقبام  یکناب و  همان  تنامض  هئارا  اب  دادرارق  غلبم  دصرد  دادرارق 25  دقع  زا  سپ  تخادرپ  شیپ  هب  زاین  تروص  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 05832236274 هرامش  .دش  دهاوخ  تخادرپ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت و  زا 

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچیپ گنیچیپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393

یرون یرون ربیف   ربیف تکاد   تکاد هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494
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ناگنک هاگتسیا  نلاس   raceway یرون ربیف  تکاد  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000528 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایلاتیا هدنزاس  روشک   ELETTROG.S.N.C هدنزاس عجرم   BL 120 TUV لدم تکاد  رتاک  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 90 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نایسراپ بط  شرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   mm 120 لوط  mm 7 رطق یدپوترا  دربراک  دیرت 16  هلوناک  سولسنک  چیپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  یروتکژنا  نیباک  کت  ادزم 2000  تناو  دنبراب  لیم  کچوک  یکیتسالپ  رشاو  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   100x50 mm زیاس تکاد  یکیتسالپ  لاناک  یهار  هس  الاک :  مان 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
روشک  MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان  دک 001 047 070002 00 00  تکاد  دربراک  هناخ  ود  یکیتسالپ  باق  الاک :  مان 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان  دک 001 043 100050 00 00  تکاد  لاصتا  هعطق  طبار  الاک :  مان 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع 
ددع 100 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دایماز هدننک  هضرع  عجرم   AT440 لدم سیلارتسا  نویماک  شکاوه  تکاد  یموطرخ  گنلیش  یزلف  تسب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یلا 13  تعاس 8  زا  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم ، تسویپ  لیاف  .هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف سامت  یراصنا 07733453207  یاقآ 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تاعطق  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001148 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چوس طبار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دیلک هحفص  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 9595
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبًامتح دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  زودنالصا  رهش  یارب  هاگتسد  کی  تاقلعتم  اب   TAPE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

1101005202000215 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/05 زاین :  خیرات 
زود نالصا  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح  دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  زودنالصا  رهش  یارب  هاگتسد  کی  تاقلعتم  اب   TAPE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبًامتح هبًامتح دشاب   دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک ناریا   ناریا هکنیا   هکنیا حیضوت   حیضوت زودنالصا   زودنالصا رهش   رهش یارب   یارب هاگتسد   هاگتسد کیکی   تاقلعتم   تاقلعتم اباب     TAPETAPE ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ یاهالاک   یاهالاک تاصخشم   تاصخشم

9696

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

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

زا 106 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h5tfutbkj32m2?user=37505&ntc=5488092
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5488092?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5488315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  -NetMetal5 یطابترا ویدار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000064 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  اروش  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

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

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5486509 یطابترا  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5486671 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  و  هطوبرم ) تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب   ) بصن هحفص 87)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5486685 تابتاکم  نویساموتا  متسیس  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5487053 هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  یکیتامروفنا و  تامدخ  تاعطق ،  هحفص 21)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5487066 تاصخشم  قبط  ناتسا  حطس  رد  هکبش  متسیس  هحفص 21)یبنابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یفقس5487090 هتسب  رادم  هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفایرد5487311 لاسرا و  سیورس  بو  هحفص 21)کمایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هژورپ5487323 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  لیمکت  یزاس و  هدایپ   ، هحفص 38)ارجا یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

-- NetMetal5NetMetal5 یطابترا   یطابترا ویدار   ویدار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تسویپ5487335 کرادم  قبط  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5487404( برد تیگ  تهج   ) یزادنا هار  بصن و  ترجا  اب  هارمه  رتم  هدنتسرف 150  یاهمتسیسهدنریگ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نیکرتشم5487454 یکینورتکلا  ینآ  ضبق  رودص  تئارق و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  حلاصم  هحفص 21)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5487587 الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
تسویپ حرش 

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالما و5487622 یضارا  عماج  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ،
نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  تالغتسم 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5487632 یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ،  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
یتسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامازلا5488071 ماجنا  سنسیال و  نیمات  اب   cs vp هب  cs3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  اقترا 
یتینما

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قرب 5488170121 یاهتیروف  ییوگخساپ  هناماس  تیلاعف  هحفص 21)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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رهبا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا لباک 2.5*2 -- ددع 20 باهش سراپ  تاو  ید 30 یا  لا  پمال  -- سنارت ابصددع  45 ینابایخ تاو  ید 150 یا  لا  یغارچ  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم رهبا 200

1101092204000159 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریما لباک  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یبوچ  هرقرق   KV 0/3 ژاتلو  2/5x12 mm^2 عطقم حطس  یسم   NYY-J قرب لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

رارق تیولوا  رد  یلحم  ناراکنامیپ.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تریاغم  تروص  رد  تسا  یمازلا  تساوخرد  دافم  تیاعر  اب  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک.دنراد 

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمئاق ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمئاق ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاه  لیردراگ  یزاسون  تمرم و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030454000003 زاین :  هرامش 

رهشمئاق ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشمئاق ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاه  لیردراگ  یزاسون  تمرم و  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814764393 یتسپ :  دک  رهشمئاق ،  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  رهشمئاق  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42175413-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42175413-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اا 22 ** 2 .52 .5 لباک   لباک ---- ددع ددع 2020 باهش باهش سراپ   سراپ تاو   تاو 3030 یدید   یایا   لالا   پمال   پمال ---- سنارت سنارت ابصددع   ابصددع 4545 ینابایخ ینابایخ تاو   تاو 150150 یدید   یایا   لالا   یغارچ   یغارچ رسرس   ناونع : : ناونع 9898

رهشمئاق رهشمئاق ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یزاسون   یزاسون وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  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 19 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکذ تاصخشم  تسویپ و  تسیل  قبط  دابآ  مرخ  یرادرهش  کیفارت  تنواعم  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  مزاول و  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش

1101005728000018 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع ی  رب  دابآ  مرخ  یرادرهش  رابنا  ات  الاک  لیوحت  هیلخت و  لمح و  یریگراب و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لامش  یدیشروخ  یقرب و  نز  کمشچ  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000065 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 : 
1401/05/01 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 لامش   لامش یدیشروخ   یدیشروخ وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت 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 106 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p39phukzjpbwd?user=37505&ntc=5487039
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5487039?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سیدرف کالک –  لپ  ) نیوزق - جرک هار  دازآ  ولبات  هیاپ  ولبات و  هحفص  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000051 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( سیدرف کالک –  لپ  ) نیوزق - جرک هار  دازآ  ولبات  هیاپ  ولبات و  هحفص  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000076 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار دازآ   دازآ ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات هحفص   هحفص هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 102102

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یتعنص   یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

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

5487221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نورکیم  500 تماخضورتمیتناس 15 ضرعاب یکیفارتدرس  کیلورکآ  گنراب  لوطرتم  روطقرهش 1775 یولوم  نابایخ  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ مالعتسا  گرب  رد  طیارش  ) دیبسالکو کشخ  تروص 

1101005572000003 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  روطق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1775 دادعت : 

1401/04/28 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  مزال  یاهیندوزفا  گنر و  حلاصم  اب  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

هبهب نورکیم   نورکیم 500500 تماخضورتمیتناس تماخضورتمیتناس 1515 ضرعاب ضرعاب یکیفارتدرس   یکیفارتدرس کیلورکآ   کیلورکآ گنراب   گنراب لوطرتم   لوطرتم 17751775 روطقرهش   روطقرهش یولوم   یولوم نابایخ   نابایخ یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
(( یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ردرد   طیارش   طیارش )) دیبسالکو دیبسالکو کشخ   کشخ تروص   تروص

104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  رانکدنورا -  ییانشور  تهج   - LED 150 W غارچ هاگتسد  دیرخ 350  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095053000045 زاین :  هرامش 
نادابآ قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تعنص تابر  لارام  هدننک  هضرع  عجرم  رانای  لدم   W 150 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

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

.دنشاب هدش  تبث  هبتر 5  اب  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  رد  دیاب  امتح  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اددجم هدرک و  اضما  رهم و  ار  تاحفص  یمامتو  هدومن  رپ  ار  روکذم  مالعتسا  دولناد و  ار  تسه  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  لماش  هک  تسویپ  یاهلیاف  افطل 

دامن یراذگراب 

6419873111 یتسپ :  دک  بونج ،  هیحان  قرب  تکرش  - ورین یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360160-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360162-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-649-53010074 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم کی  کتسد  اب  یهجو  دنچ  هزیناولاگ  یرتم  غارچ 9  هیاپ  ملق  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور تهج   تهج  -  - LED 150  WLED 150  W  غارچ غارچ هاگتسد   هاگتسد   350350 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

یرتم یرتم کیکی   کتسد   کتسد اباب   یهجو   یهجو دنچ   دنچ هزیناولاگ   هزیناولاگ یرتم   یرتم غارچ  99   غارچ هیاپ   هیاپ ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبرمک راولب  رباعم  ییانشور  هنیهب  حالصا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007005000082 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  اهب  زیلانا  لودج  یناخسابع 45222412 . مناخ  یلام  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716813134 یتسپ :  دک  راب ،  هرت  هویم و  نادیم  یور  هبور  ولیس ) ) نایدجما دیهش  نابیایخ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235160-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38235157-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  جنپ  هقطنم  حطس  رد  اه ) هاکتعرس  یزیمآ  گنر   ) یئزجود گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096424000010 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
....و سیسات  تارغت  همانساسا  هلمج  زا  تکرش  لماک  کرادم  هئرا 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  جرد 

6134938835 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ینف  هنیاعم  بنج  یتشهب  دیهش  نابایخ  شبن  یمشاه  دیهش  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33397205-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33397203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبرمک یدنبرمک راولب   راولب رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 107107

(( اهاه هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر  ) ) یئزجود یئزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 106 ھحفص 83 
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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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یاههار  ناردلاچ و  یوخ ،  یتالصاوم  یاهروحم  رد  هدافتسا  تهج  تازیهجت  ریاس  سکاب و  ، هلول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000068 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 : 
1401/05/01 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار وو   ناردلاچ   ناردلاچ یوخ ،  ،  یوخ یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   سکاب   سکاب ،، هلول هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( برد تیگ  تهج   ) یزادنا هار  بصن و  ترجا  اب  هارمه  رتم  هدنتسرف 150  هدنریگ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092834000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

ملق 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سل  ریاو  هدنتسرف  دنبهار و  یوربور  هرجنپ  یالاب  ات  یشک  میس  گنیروتینام  قاتا  زا  هدنتسرف  ( ) برد تیگ  تهج  رتم ( هدنتسرف 150  هدنریگ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یبطق یاقآ  سامت 09133657749  هرامش  حلاصم  یزادنا و  هار  بصن و  ترجا  اب  هارمه  دنبهار  لحم  تمس  هب  هرجنپ 

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

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

(( برد برد تیگ   تیگ تهج   تهج  ) ) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ترجا   ترجا اباب   هارمه   هارمه رتم   رتم   150150 هدنتسرف   هدنتسرف وو   هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 1101 10

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا   sc یاه عمتجم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000083 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا   sc یاه عمتجم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  دادرارق ، دقع  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  09132206433 یراصنا سدنهم  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  هدوزفا 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5488186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تسویپ  گرب  قبط  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000433 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ارس هبطخ  یدابع  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ISEO2013 لدم یقرب  رد  لفق  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  ههامکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناهفصا   ناهفصا   scsc یاه   یاه عمتجم   عمتجم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یقرب یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

تامازلا5488071 ماجنا  سنسیال و  نیمات  اب   cs vp هب  cs3000 زا اواگوکوی  لرتنک  متسیس  اقترا 
یتینما

هحفص 38) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع یمومع یاهناکم   یاهناکم ردرد   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد هتسب --  --  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- هارمه هارمه هنایار   هنایار لانرتسکا --  --  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 113113

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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دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( تسیل  طیارش  اب  و ...  پات ،  بل  ، دراه هتسب ،  رادم  نیبرود  لماش  یرادا  تازیهچت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  یدقن  تخادرپ 

1101003622000058 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان   D430 لدم  latitude یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

رصع نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   LAFP10-R لدم یمومع  یاهناکم  رد  جورخ  دورو و  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
داگراساپ

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

نایناریا قرب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان  باهش  حرط  نفلت  صوصخم  تکوس  ود  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD60230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  هواجریم (  کلیم و  زرم  یریوصت  تراطن  یاه  نیبرود  ترا  هاچ  نویسادنوف و  لکد ,  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000198 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

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

دامرف لصاح  سامت  یدحرس  مناخ  هرامش 05431166259  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  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 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

5486671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یریوصت تراطن   تراطن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ترا   ترا هاچ   هاچ وو   نویسادنوف   نویسادنوف لکد ,  ,  لکد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هطوبرم ) ) هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب    ) ) بصن بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هخرس ناتسرهش  ناناوج  شزرو و  هرادا  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  و  هطوبرم ) تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب   ) بصن دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط 

1101003590000090 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتفار ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  هدنزاس  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   MAY PASSPORT لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 100 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

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

رتم 600 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یدقن  تخادرپ  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق زکرم  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001610000010 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870607   DSC-S950/B لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تازیهجت  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414941551 یتسپ :  دک  نیوزق ،  زکرم  یامیس  ادص و  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32162119-028  ، 33670071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666710-028 :: 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

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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

5486704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تاصخشم  قبط  یژولویب  تاقیقحت  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090044000032 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

( دامن یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  ار  روتکاف  شیپ  ) .دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  لک  تمیق  تسیاب  یم  مرتحم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: 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

تازیهجت تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

5487021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  لماش  یتینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004464000010 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ناتسا بعش  تیریدم  نامتخاس  نواعت  هعسوت  کناب  عماج - دجسم  بنج  یدازآ -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813673111 یتسپ :  دک 

33228778-054  ، 33262298-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228678-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 118118
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  نیبرود  بابحددع  یتراظن و3 نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

دیئامن نالعا  ار  لک  غلبم 
1101003583000013 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NIN-70122 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 12  اب  هکبش  تحت  هرک  مین  ریوصت  اب  یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگرد ناتسرهش  نادنز  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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5487090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تکرش کرادم   کرادم لاسرا   لاسرا دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نیبرود   نیبرود بابحددع   بابحددع وو33 یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  44 دیرخ ناونع : : ناونع
دیئامن دیئامن نالعا   نالعا ارار   لکلک   غلبم   غلبم دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا

1191 19

یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004887000012 زاین :  هرامش 

زگرد نادنز  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D00T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D30T20A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-6482Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491751474 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم  ینیمخ -  ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46224160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

5487225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ کالپ و  صیخشت  بش  رد  دید   ip نژیو کیاه  نیبرود  هاگتسد  دادعت 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003335000033 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   IP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5487579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) هاگتسد رادقم 25  هب   ODIN-ECO-VPLEZ1040VPL نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
1101003523000432 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VP500 Series لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  رظندم  تسویپ  لیاف  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرهچ هرهچ وو   کالپ   کالپ صیخشت   صیخشت بشبش   ردرد   دید   دید   ipip نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دادعت  77   دادعت ناونع : : ناونع 12 112 1

دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) هاگتسد هاگتسد   2525 رادقم   رادقم هبهب     ODIN-ECO-VPLEZ1040VPLODIN-ECO-VPLEZ1040VPL نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000023 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123

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

لامش هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک یرتخاب 

یقرش 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5488153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 canon sx 620hs نیبرود ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101030735000009 زاین :  هرامش 
( زیربت  ) یرتخاب لامش  هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یوسوم یئولیک  هوک  نسح  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   SX 210 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 canon sx 620hs نیبرود ددع   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

5167733551 یتسپ :  دک  ورتم ،  هاگتسیا  تشپ  مایخ - هکلف  زا  رت  ناپ  - یلگ لئا  نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302523-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309597-041 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هتسب5486671 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  و  هطوبرم ) تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب   ) بصن هحفص 87)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

canon sx 620hscanon sx 620hs نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5486739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZINSER شرب یرس  نلیتسا  یسکا  شوج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000407 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضاقتم دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد  زا  سپ  الاک  ییاهن  دات  دوش 07137848009- گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13 حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

5486739ZINSER شرب یرس  نلیتسا  یسکا  شوج  هحفص 98)هاگتسد  )  w imwim

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5486765 افطا  مالعا و  متسیس  یئارجا  یاه  هشقن  یحارط  تراظن و  هرواشم و  هحفص 48)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5487424 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ZINSERZINSER شرب   شرب یرس   یرس نلیتسا   نلیتسا یسکا   یسکا شوج   شوج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5487669 ءافطا  متسیس  قیقد  رازبا  تاعطق  ددع  هحفص 7)دیرخ 105  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزلف5488407 هلوس  رد  تارغت  داجیا  قیرح و  ءافطا  تاسیسات  ییاجباج  راوید ، تخاس  هحفص 7)بیرخت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یناشن5487315 شتآ  تازیهجت  تیعضو  رگشیامن  اوه و  تیعضو  شیاپ  دنمشوه  هحفص 48)یولبات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5487424 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

الاب5488060 ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 48)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5488288 مالعا  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هحفص 48)سیورس ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5488047 ناهفصا   sc یاه عمتجم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ یاهلیاف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

5486586"SIMTRONICS" GAS DETECTOR(48 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5487424 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 38)بصن و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یترارح5487546 روتکتد  هحفص 48)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5487634( تسویپ لیاف  قبط   ) قیرح نالعا  هحفص 48)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

الاب5488060 ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 48)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جدننس دیحوت  ینامرد  یشزومآ و  یکشزپ ، زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5486688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  ادقن  تیاب  ارت  دراه 10  ددع  اب 4  هارمه   nas-qnap 832pxu-4G یزاس هریخذ  هاگتسد  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  بصن  و 

1101093727000181 زاین :  هرامش 
جدننس دیحوت  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310f لدم  TB 12 تیفرظ  FC رلرتنک ود  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616813131 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  ناشایرگ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227119-087  ، 33286112-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227180-087 :: 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

جورخ5486513 دورو و  لرتنک  هاگتسد  هتسب --  رادم  نیبرود  - هارمه هنایار  لانرتسکا --  کسید  دراه 
یمومع یاهناکم  رد 

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5486688FC رلرتنک ود  لانرتسکا  کسید  هحفص 101)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

FCFC  رلرتنک رلرتنک ودود   لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5486966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ریاس  یفارگومرت و  یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000547 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONEL یتراجت مان   KT-150 لدم یترارح  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یترارح نیبرود   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریاس   ریاس وو   یفارگومرت   یفارگومرت یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 127127

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 " ) " ) 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

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت و ار  تسویپ  لیاف  افطل.هطوبرم  یتناراگ  تسویپ و  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  یلصا  یکولف  یترارح  نیبرود  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمهب 

1101091426000113 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

ددع 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم هارمهب  لیمکت و  ار  تسویپ  لیاف  افطل.هطوبرم  یتناراگ  تسویپ و  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  یلصا  یکولف  یترارح  نیبرود  ددع  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  یتساوخرد 

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

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یترارح نیبرود   :: 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

تسویپ5486966 ینف  تاصخشم  قبط  ریاس  یفارگومرت و  یترارح  هحفص 101)نیبرود  یترارح  ( یترارح نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ5487794 تسویپ و  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  یلصا  یکولف  یترارح  نیبرود  ددع  1
.دامن یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمهب  لیمکت و  ار  تسویپ  لیاف  افطل.هطوبرم 

هحفص 101) یترارح  ( یترارح نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هارمهب هارمهب وو   لیمکت   لیمکت ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل.هطوبرم   افطل.هطوبرم یتناراگ   یتناراگ وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد یلصا   یلصا یکولف   یکولف یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع
.دامن .دامن یراذگراب   یراذگراب یتساوخرد   یتساوخرد زوجم   زوجم

128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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 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

5487853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش نایوجددم  رهم  نکسم  یاهنامتخاس  هرادجود  یاه  هرجنپ  برد و  تقرس و HDF و  دض  یاهبرد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  ریشمار 

1101005700000007 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
ددع 56 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هگنل 64 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هگنل 16 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133763661 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  نوخ  لاقتنا  نامزاس  یوربور  نیطسلف  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33367969-061  ، 33367717-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369812-061 :: 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

یاهنامتخاس5487853 هرادجود  یاه  هرجنپ  برد و  تقرس و HDF و  دض  یاهبرد  بصن  هیهت و 
تسویپ تاصخشم  قبط  ریشمار  ناتسرهش  نایوجددم  رهم  نکسم 

هحفص 103) تقرس  ( تقرس دضدض  

ریشمار ریشمار ناتسرهش   ناتسرهش نایوجددم   نایوجددم رهم   رهم نکسم   نکسم یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هرادجود   هرادجود یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد وو     HDFHDF  وو تقرس   تقرس دضدض   یاهبرد   یاهبرد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط

129129
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادناتسا5486488 هکبش  یلباک  تاطابترا  رازفا و  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5486792 مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاکسارپسک5487016 سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هژورپ5487323 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  لیمکت  یزاس و  هدایپ   ، هحفص 38)ارجا یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5487335 کرادم  قبط  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم5487454 یکینورتکلا  ینآ  ضبق  رودص  تئارق و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  حلاصم  هحفص 21)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5487632 یروانف  هزوح  رد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هکبش ،  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
یتسویپ کرادم  مالعتسا و  حرش  هب  تشر  هاگدورف 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5487776Proofpoint Emerging Threats Pro Ruleset - لاوریاف هلاس  هس  سنسیال  ددع   3
(subscription license (3 years) - 1 license (PP-B-ETPR-I-A-3

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5488054( دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددع (  شیوداپ 790 سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یسرزاب  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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5487900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم ریاس  یرادهگن و  روما  تاماظتنا ، ینابهگن و  ددرت و  لرتنک  یاهتیلاعف  تهج  ورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004742000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یسرزاب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رفن 3 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  زاجم  یاضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  دولناد و  تمیق  مالعا  گرب  دادرارق و  سیون  شیپ  لماش  میامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  دنب 3-9  ًاصوصخ  دادرارق  نتم  قباطم  دروآرب 

.دنشاب کی  هبتر  ماظتنا ) یاهتکرش   ) تینما مظن و  زوجم  یاراد  دیاب  اهتکرش 

8158714155 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  یرادا  عمتجم  نمهب  رهمگرزب خ 22  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32670572-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32670583-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت 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

هباشم5487900 ریاس  یرادهگن و  روما  تاماظتنا ، ینابهگن و  ددرت و  لرتنک  یاهتیلاعف  تهج  ورین  هحفص 20)نیمات  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هباشم هباشم ریاس   ریاس وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما تاماظتنا ، ، تاماظتنا وو   ینابهگن   ینابهگن وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک یاهتیلاعف   یاهتیلاعف تهج   تهج ورین   ورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 130130
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