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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 ریت   ریت   2828 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,290هکس , 000149,290 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,460هکس , 000143,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,2 002 19,2 سیئوس00 سیئوس کنارف   328,500328کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,800245,800رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,87091 ,870

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,494یالط 00013,494, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,070382 نپاژ070, نپاژ نینی   دصکی   232دصکی , 1 10232 , 1 10

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4444))

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

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

زا 49 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

زا 49 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

زا 49 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094779000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش 1401/04/28 ـ  ناوخارف : رد  راشتنا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
: دانسا

ناریا  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497494 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  قیرط  زا   phenix مرن تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نابحاص هیلک  یارب  طخرب ) تروص  هب   ) یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  مان و  تبث  هب  تبسن  هناماس  رد  تیوضع  مدع  تروص  رد  ناوخارف  رد  تکرش  نایضاقتم 
دنروآ  لمع  هب  ار  مزال  مادقا  ینامزاس  رهم  زاجم و  یاضما 

لایر غلبم 12.000.000.000  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 

ورین هاگشهوژپ  نامداد ،  دیهش  راولب  یبرغ  یاهتنا  سدق ، کرهش  نارهت ، رازگ : هصقانم  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

9-88079400 :: 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

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091426000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  قاتا  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  یرازفا ،  تخس  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یرازفا ،  مرن  تامدخ  تهج  هرواشم  تامدخ  هئرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دزی ناتسا  زاگ  تکرش  - یتشهب دیهش  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دزی   ، 8916713576 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

phenixphenix  رازفا رازفا مرن   مرن تست   تست عماج   عماج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

قاتا قاتا وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ یرازفا ،  ،  یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرازفا ،  ،  یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئرا   هئرا ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک

22

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

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

زا 49 ھحفص 5 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001105000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497910 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رازگ :  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  راک : یارجا  ناکم  لحم و 

هام  28 دادرارق : تدم 
هام  4 الاک : لیوحت  راک / یارجا  تدم 

.ددرگ هئارا  تیفیک  ظاحل  اب  لخاد  تخاس  یالاک  اب  بسانتم  اه  تمیق 
.دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  رد  یمازلا ) ) یقوقح صاخشا  تهج  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  جرد 

تفن ترازو  خروم 11/12/1399  هرامش 2/20-796  هب  تفن  تعنص  تاصقانم  رد  بسانتم  تمیق  دنیارف  یلام و  یبایزرا  لمعلاروتسد  ساسا  رب  یلام  یبایزرا  شور 
دشاب .  یم 

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه  هزوح  رد  رتالاب  هبتر 3 و  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع  یاه  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  اب  یتارباخم " یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش   " ای تاموزلم " تاعطق و  هئارا  ای "  " MainFrame ریغ یاه  هنایار  هئارا  " 
.دنیامن  مادقا  کینورتکلا  تخادرپ  هاگرد  هب  لاصتا  قیرط  زا  هنیزه  تخادرپ  دانسا و  دیرخ  هب  تبسن   www.setadiran.ir یناشن هب  داتس ) ) 

98,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,900,000,000 نیمضت :  غلبم 

نیمضت همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ، یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروص  هب  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
IR360 10000 41010 ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن  هجو  نیمضت  دشاب .  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/5069  هب  یتلود  تالماعم 

رد هجو ؛ تخادرپ  دیسر  ای  همانتنامضریوصت  زیراو و  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   4683 8162 801
.دش )  دهاوخن  ییاشگزاب  داهنشیپ  دیسررس ،  رد  همانتنامض  لصا  لیوحت  مدع  تروص  رد   . ) ددرگ یرازگراب  هناماس 

16:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش کالپ 188 - یرهش - رفعج  داتسا  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت -  ، 1598995913 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
61630448  - 61630178 - 61630382 - 61630818 نفلت : ناریا ، تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت5497898 یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  ، یروآ عمج  یرادهگن ، ینابیتشپ ،
هناماس یزکرمرورس  هب 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتم5497926 هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسا یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یطابترا یطابترا وو   یشزادرپ   یشزادرپ یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت  ) ) ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 49 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093498000346 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:59هرامش تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:59عبنم تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملتا  دنرب  ارتت  کنارت  ویدار  متسیس  یکدی  یاهتراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داتس نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007012000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497926 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف بآ و  یسدنهم  تکرش  برش  بآ  تاسیسات  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  هتسر  رد  هبتر 6  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  ناراکنامیپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
عیانص هنیمز  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هئارا  زوجم   – یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  کیتامروفنا  تامدخ  هتسر  رد  هبتر 4  تیحالص  همانیهاوگ   - روشک

یعامتجا  هافر  راک و  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  - تمص ترازو  زا  نویساموتا  لرتنک و  ، کینورتکلا ، قرب
12,198,320,900 یلام :  دروآرب 

 1,220,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   610,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب 7 یاهتنا  دنجریب ،  ، 9719873336 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ملتا ملتا دنرب   دنرب ارتت   ارتت کنارت   کنارت ویدار   ویدار متسیس   متسیس یکدی   یکدی یاهتراک   یاهتراک یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

ناتسا ناتسا یاهرهش   یاهرهش رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 49 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfarqljc9vpkz?user=37505&ntc=5497912
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5497912?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2wl2z2y6qbqu2?user=37505&ntc=5497926
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5497926?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/06/م ع یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح  عالطا  بسک   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم لواعبنم تبون  جرد  زا  سپ  هتفه  ود  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناراکنامیپ  هب  ار  نآ  یبناج  تاموزلم  روورپ و  رتیم ، نیبروت  لماش  گنیرتیم  لماک  دیکسا  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یحارط ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش 

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

یتسپ 71365-1445  قودنص  زاریش -  تفن  شیالاپ  تکرش  ناهفصا -  زاریش - هداج  رتمولیک 22  : هصقانم یرازگرب  لحم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
قاتا 113 یقوقح  اهنامیپ و  روما  رتفد  دانسا : لیوحت 

38171350-38171355-071 :: نفلت :: WWW.SORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003721000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب  دیهش  ردنب  قرب  تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  ثادحا  هژورپ  رب  تراظن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  ردنب  - مئاق نادیمپنارادساپ  راولب  - سابعردنب - ناگزمره  ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   روورپ   روورپ رتیم ، ، رتیم نیبروت   نیبروت لماش   لماش گنیرتیم   گنیرتیم لماک   لماک دیکسا   دیکسا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 66

قرب قرب تسپ   تسپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا عماج   عماج هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/05/02عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DUCT SMOKE DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد  رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  هورگ :

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5496966 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ناتسا  حطس  یرون  ربیف  لباک  یدنب   OCDF یسم و لباک  هنیمرت  یدنبلصفم و  ماجنا  یشکلباک و  یرافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DUCT SMOKE DETECTORDUCT SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 88

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک یدنب   یدنب   OCDFOCDF  وو یسم   یسم لباک   لباک هنیمرت   هنیمرت وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم ماجنا   ماجنا وو   یشکلباک   یشکلباک یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 49 ھحفص 9 
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نادمه ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

hamedan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یرونربیف  لباک  یدنب   OCDF یسم و لباک  هنیمرت  یدنبلصفم و  ماجنا  یشکلباک و  یرافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 1.246.775.003  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

38271624 :: 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

یقرش زربلا  گنسلاغز  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش لیوحت  یهگا و  جرد  خیرات  زا  تفایرد   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/5/12 زا 1401/4/28  تاداهنشیپ  هصقانم و 

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسارد  جردنم  حرش  هب  تکرش  نیا  هرزط  هقطنم  هناخ  چوس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هب  یمومع 

هرامش هب  ابش  باسح  هب  دقن  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  ار  نیمضت  غلبم  دشاب  یم  لایر  غلبم 750.000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن زیراو  تکرش  نیا  مانب  دورهاش  یقرش  زربلا  هبعش  یلم  کناب  دزن  باسح 0105687922007  هرامش  هب  ای  یهگا و  لصا  رد  جردنم 

:: سردآ سردآ

اهدادرارق روما   02332394061 :: نفلت :: www.eacmco.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

ناتسا ناتسا حطس   حطس یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک یدنب   یدنب   OCDFOCDF  وو یسم   یسم لباک   لباک هنیمرت   هنیمرت وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم ماجنا   ماجنا وو   یشکلباک   یشکلباک یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1010

هناخ هناخ چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 49 ھحفص 10 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120080 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001000060000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497840 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  زکرم  یئویدار  هکبش  یتایلمع  یارجا  ینابیتشپ و  تامدخ  تاریمعت ، یرادهگن ، سیورس ، یراذگاو  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سناژروا زکرم  یناتسا  ییویدار  هکبش  هعومجم  یمامت  تیاس و  یتایلمع 12  یارجا  ینابیتشپ و  تامدخ  تاریمعت ، یرادهگن ، سیورس ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  سناژروا 115  ثداوح و  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ 
12,434,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   620,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/06/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت5497462 تراظن  هناماس  هحفص 14)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5497494phenix رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

GPSGPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یئویدار یئویدار هکبش   هکبش یتایلمع   یتایلمع یارجا   یارجا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ تاریمعت ، ، تاریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن سیورس ، ، سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 49 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5497896 ، یرازفا تخس  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یرازفا ،  مرن  تامدخ  تهج  هرواشم  تامدخ  هئرا 
لرتنک قاتا  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرامشددرت5497898 یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  ، یروآ عمج  یرادهگن ، ینابیتشپ ،
هناماس یزکرمرورس  هب 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5497910( یطابترا یشزادرپ و  یزاس ، هریخذ  تازیهجت   ) ویتکا تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ملتا5497912 دنرب  ارتت  کنارت  ویدار  متسیس  یکدی  یاهتراک  یفیک  یبایزرا  هحفص 7)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرتم5497926 هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسا یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 12:30  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497196 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3 حطس  رباعم  تهج  یتلافسآ  یاه  هاگ  تعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ، رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  شیف  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  دانسا  دیرخ  تهج  لایر  نویلیم  کی  غلبم 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  - 

:: سردآ سردآ

35892423-026 :: نفلت :: www.karajirنفلت 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

یتلافسآ یتلافسآ یاه   یاه هاگ   هاگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هدایپ ، ، هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 49 ھحفص 12 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001423000162 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497898 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامشددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآعمج ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/171

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا عیمجت  هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامشددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآعمج ، یرادهگن ، ینابیتشپ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/171 لوا ) تبون  )
11,880,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   594,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرامشددرت5497898 یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  ، یروآ عمج  یرادهگن ، ینابیتشپ ،
هناماس یزکرمرورس  هب 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هناماس هناماس یزکرمرورس   یزکرمرورس هبهب   یرامشددرت   یرامشددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ ،، یروآ یروآ عمج   عمج یرادهگن ، ، یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 49 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5497462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03152572373 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0020525 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/04/28عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هتسبرادم و  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1616

روتینام روتینام وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 49 ھحفص 14 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  یاه  هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001222000006 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 8 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 228 سامت 33442741  هرامش  دش - دهاوخ  یرادیرخ  ناجنز  رد  رقتسم  هدننک  نیمات  زا  ًافرص  یتساوخرد  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  هافر ،  راک و  نواعت ، لک  هرادا  یرتسگداد - تشپ  تارادا - عمتجم  یلامش -) یدنبرمک   ) نمهب هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513733567 : 

33446900-024  ، 33442741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446900-024 :: 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  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیکرتشم مایپ  تفایرد  لاسرا و  ) هفرط ود  تروص  هب  ینتم  مایپ  لاسرا  تفایرد و  تهج  هوبنا ، ینتم  هاتوک  مایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005301000230 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 29220000 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا  گرب  رد  یتساوخرد  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 1818

هفرط هفرط ودود   تروص   تروص هبهب   ینتم   ینتم مایپ   مایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد تهج   تهج هوبنا ، ، هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 49 ھحفص 15 
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک  یاه  هداد  تیریدم  یدنب و  هنهپ  عماج  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101000006000286 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون 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

5497481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  دامن .  یراذپ  تمیق  یتساوخرد  لیاف  ساسا  رب  هدش و  دیق  تسویپ  لیاف  رد  یمالعا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم

1101003007000183 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

Fully integrated unified threat management utm DSG -64000-Bundle شرافس :  حرش 

 . دامرف لصاح  سامت  سایر  یاقآ  هرامش 09373442471  اب  لاوس  ای  ماهبا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88899985-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یزرواشک یاه   یاه هداد   هداد تیریدم   تیریدم وو   یدنب   یدنب هنهپ   هنهپ عماج   عماج هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2020

Fully integrated unified threat management utm DSG -64000 -BundleFully integrated unified threat management utm DSG -64000 -Bundle ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" تاعالطا کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ، " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000041 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5497592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  اب  قباطم   PARS PAM یتینما متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000073 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب و یرورض  مزال  یاهزوجم  هئارا  ینف و  تاصخشم  تسویپ   / تسویپ طیارش  اب  قباطم   PARS PAM یتینما متسیس  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  دات  دروم  تسویپ  نودب  یاهداهنشیپ 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" تاعالطا تاعالطا کناب   کناب یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط "" تامدخ تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم   PARS PAMPARS PAM  یتینما یتینما متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  یزرواشک  یتبث  یمومع و  یاهرامآ  یروآ  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004086000019 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب  یزرواشک  یتبث  یمومع و  یاهرامآ  یروآ  عمج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193983739 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناسا  هجدوب  مانرب و  نامزاس  - تمشح ناتسرامیب  یوربور  دادرخ -  15 نابایخ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664014-013  ، 33665903-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668256-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  حرش  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام ) )DCIM متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003114000018 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   DCIM هداد زکارم  گنیروتینام  لرتنک و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لئاسم  دیدزاب و  تهج  ددرگ - دات  کیتامروفنا  ناسانشراک  فرط  زادیدزاب  مرفو  تسیمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دیدزاب  زا  دعب  تمیق  زیلانا  هئارا  دوش -  هتفرگ  سامت   09192847552 یزورون یمیحر و  سدنهم  09127819294 یاه

3413693845 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتایلامروما  هرادا  ییاراد  یناقلاط خ  خ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223632-028  ، 33223631-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248243-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک یزرواشک یتبث   یتبث وو   یمومع   یمومع یاهرامآ   یاهرامآ یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 2424

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام ) ) گنیروتینام )) DCIMDCIM متسیس متسیس ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب تعاالطا  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزاس و  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000024 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادعت هب  ترجا  1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مامت دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  رد  هک  ییاه  یهاوگ  هئارا   - تشادهب تعاالطا  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزاس و  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09190111963 یدیعس  یاقآ  اب  سامت  لاوس  تروص  رد  دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ -  تسویپ  اه  یهاوگ 

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قباطم  ) نیمزرس شیامآ  یناکم  تاعالطا  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000126 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) نیمزرس شیامآ  یناکم  تاعالطا  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

56616881-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب تعاالطا   تعاالطا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2626

نیمزرس نیمزرس شیامآ   شیامآ یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 49 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

زربلا ناتسا  زاگ  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 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنارتنیا تنرتنیا و  یاه  هکبش  رد  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  دادرارق  سنسیال و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000118 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/04 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: 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

یزادنا و5497771 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تنارتنیا تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا یاه   یاه هکبش   هکبش ردرد   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 49 ھحفص 20 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانب ناتسرهش  زاگ  هرادا  کرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000217 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37746851-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

نادابآ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( / Digital Display for Flame Signal (DURAG تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096030000006 زاین :  هرامش 

نادابآ یمیشورتپ  هدننک :  رازگرب 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1918983553 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  یلامش ،  قدصم  رتکد  نابایخ  دامادریم ،  راولب  نارهت ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53260021-061  ، 22253010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22251217-021 :: 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

بانب بانب ناتسرهش   ناتسرهش زاگ   زاگ هرادا   هرادا کرابنا   کرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2929

( / ( / Digital Display for Flame S ignal (DURAGDigital Display for Flame S ignal (DURAG ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5497969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف رورس  قاتا  تهج  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001175000017 زاین :  هرامش 

نواعت یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یروانف رورس  قاتا  تهج  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
قاتا  1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1585776611 یتسپ :  دک  یکداژن پ13 ،  نودیرف  دیهش  یزاریش خ  یازریم  دنز خ  ناخ  میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88842610-021  ، 88842609-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88842611-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یروانف یروانف رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 3131

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 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

5497065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب   ) یتارباخم مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000149 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس تلهم  نایاپ  زا  سپ  یروف  لایسکاوک  لباک  هب  زاین  تسویپ ) حرش  هب   ) یتارباخم مالقا  دیرخ  - 

هناماس 07132142703 ینف 09173040126  سانشراک 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

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

32142703-711  ، 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

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب    ) ) یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  /UNIFY PBAX تهج اه  لوسنکواه  سنسیال  فلش ، ، کر ، تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  طیارش  هیلک 

1101001132000134 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5497270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا //UNIFY PBAXUNIFY PBAX تهج تهج اهاه   لوسنکواه   لوسنکواه سنسیال   سنسیال فلش ، ، فلش ،، کرکر ،، تراک تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   طیارش   طیارش

3333

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3434
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تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095549000130 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان   ddr4 bus 2400 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

یحتف هشیرو  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   IP 5600 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
یرهاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CW1405 لدم رتنیرپ  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هعسوت  قیقحت و  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1600   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TG3468 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FOM-3513RF لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف  رظان  دات  زا  سپ  تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  شرافس  عونو  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم گیگ  ودره 4  مر  دشابیم  ههام  یدهعت و 6  تروصب  تخادرپ 

دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات  ناتسرامیب و  رابنا  لیوحت  لحم 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3872131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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وکام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5497285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تالاصتا  تنیباک و  یرتاب و  هارمه  هب  سا  یپ  وی  هاگتسد  ود  .( 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  نینچمه  لحم و  ات  لمح  هنیزه  .( 2

1101050106000044 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   RACK 19 یتراجت مان   DBW05-2 لدم هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
امیپ هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   UPS VT دربراک  suvtopt009s لدم یزاوم  طابترا  تیک  لباک و  تکوس و  هعومجم  الاک :  مان 

ورین نارمع 
تس 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
مان ناراف  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناراف  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  روگیو  لدم  یرطاب  ددع  یرادهگن 8  تیلباق  اب  یرتاب  تنیباک  الاک :  مان 

ناراف یتراجت 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
بایراف کینورتکلا  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیو  یتراجت  مان   VE10000EON لدم  KVA 10 ناوت  online double conversion عون  UPS الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

باتزاب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ZUMA یتراجت مان   DC12-28 لدم  Ah 28 رپمآ  V 12 ژاتلو یرارطضا  قرب  دربراک  دیسا  دیل  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
زربلا یژرنا 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  تالاصتا  تنیباک و  یرتاب و  هارمه  هب   UPS On Line Titan Plus 20ks 3/1-240V هاگتسد ود  .( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  نینچمه  لحم و  ات  لمح  هنیزه  .( 2

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تالاصتا   تالاصتا وو   تنیباک   تنیباک وو   یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب   ساسا   یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 3535
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراج  - داتس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیالفآ تیدپآ  لاس  کیهارمه  هب  200f تیگ یتروف  لاو  ریاف 

دشاب هدش  تبث  تمس  ترازو  ناریناوت  هناماس  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات  تاعالطا 
1101001446000384 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-200E لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراج  - داتس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیالفآ تیدپآ  لاس  کیهارمه  هب  200f تیگ یتروف  لاو  ریاف 

تسا هباشم  دک  ناریاالاک  لاسرا  زا  سپ  هام  هس  یط  یدقن  تخادرپ 
دشاب یم  افبآ  رابنا  هیلخت  لحم 

نیالفآ تیدپآ  لاس  کیهارمه  هب  200f تیگ یتروف  لاو  ریاف 
الاک لاسرا  زا  سپ  هام  هس  یط  یدقن  تخادرپ 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالفآ نیالفآ تیدپآ   تیدپآ لاس   لاس کیهارمه   کیهارمه هبهب   200200 ff  تیگ تیگ یتروف   یتروف لاو   لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 49 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pyjlj5um9lcf5?user=37505&ntc=5497361
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5497361?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /ELECTRICAL EQUIPMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003972 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   SOCOMEC یتراجت مان   RS485 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 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
07731311460/07731311457/07731311458/07731311469

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5497580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  رد  هعطقن  نیب 14 عیزوت  لک و  هرادا  تنرتنیا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003133000054 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق یدقن -  ای  همان  تنامض  روصب  دهعت  ماجنا  نسح  یمسر 5 % همانزور  نیرخا  دیرگ  لماعریدم  یلم  تراک  اه  تکرش  تبث  کرادم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  ینوناق  تاروسک  هیلک  باستحا  اب  یداهنشیپ 

1598774911 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  دشرا - هچوک  شبن  یهلا -  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز - ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88802595-021  ، 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

هنایار هنایار یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737

نارهت نارهت ناتسا   ناتسا ردرد   هعطقن   هعطقن 1414 نیب   نیب عیزوت   عیزوت وو   لکلک   هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5497629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دیئامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  هکبش ( یارجا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003482000118 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024C لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  هیهت  اب  ندوب  طبترم  رب  ینبم  یقیقح  صاخشا  بسک  زاوج  ای  یقوقح  تیصخش  تیلاعف  هزوح  دنب  همانساسا  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  هجو 30 تخادرپ.ددرگ  یم  ماجنا  اهنادنز  لک  هرادا  کیتامروفنا  دحاو  دأت  زا  سپ  الاک  لیوحت 

3814877431 یتسپ :  دک  یدیعس ،  هلا  تیا  عطاقت  یرافغ  هلا  تیآ  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34055580-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34055646-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( .دیئامن .دیئامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   )) هکبش   هکبش یارجا   یارجا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5497753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم ریافیتکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000210 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 

یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

48v/34a ریافیتکر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
sdm1800f لدم

کر لخاد  بصن  لباق 
کینورتکلا یناین 

ههام 5 یلا 3 تخادرپ هباشمدک  ناریا  *
09188101079( زادرپراک ) یردب : یگنهامه تهج 

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381745-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم ریافیتکر   ریافیتکر ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Huawei B622 4G LTE Modem لدم : یوآوه   4G LTE مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000077 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تن نیبم  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI TECHNILOGIES یتراجت مان   BM632W لدم  WIMAX اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  رثکادح 1  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000106 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Huawei B622  4G LTE ModemHuawei B622  4G LTE Modem لدم : : لدم یوآوه   یوآوه   44G LTEG LTE  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 4141

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   - INDUSTRIAL ETHERNET HUB SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم 

1101093498003987 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم   NR ELECTRIC هدنزاس عجرم   ETHERNET SWITCH یتراجت مان   PCS-9882ED لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
دنرپ تعنص 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - INDUSTRIAL ETHERNET HUB SWITCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب قباطم  هدنزاس  یاه  ربمان  تراپ  اب  تسیابیم  مالقا  همه.دشابیم  زایندروم  یزیر  همانرب  صاخ  یاه  رازفا  مرن  ههام و  یتناراگ 12  تیکیفیترس.ددرگ و  هئارا 

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

31463728-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5497192 هنایار  یاه  هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 14)سیورس ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک5497465 یاه  هداد  تیریدم  یدنب و  هنهپ  عماج  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  هحفص 14)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5497481Fully integrated unified threat management utm DSG -64000-Bundle(14 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5497548" تاعالطا کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ، " تامدخ هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5497592 طیارش  اب  قباطم   PARS PAM یتینما متسیس  یزادنا  هحفص 14)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک5497667 یتبث  یمومع و  یاهرامآ  یروآ  هحفص 14)عمج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا و5497771 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

وو دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - INDUSTRIAL ETHERNET HUB SWITCHINDUSTRIAL ETHERNET HUB SWITCH ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم

4343

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

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

5497788INSTRUMENT CABLE(41 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5497790 رادم  هحفص 41)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیمزرس5497943 شیامآ  یناکم  تاعالطا  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش 09216196191  ابو  دشاب  یم  تسویپ  هک  لودج 50*35  وددع  رادقم 5000  هب  لودج 50*40  دیرخ  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف

1101005633000023 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگدابآ رذآ  نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 38  یدنب  هتسب  عون   cm 15 تماخض ینتب  سنج   50x50 cm داعبا ینابایخ  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دامرف سامت  هرامش 09216196191  ابو  دشاب  یم  تسویپ  هک  لودج 50*35  وددع  رادقم 5000  هب  لودج 50*40  دیرخ  تساوخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616967471 یتسپ :  دک  هزیرگ ،  تفن  رابنا  یوربور  نارادساپ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33625110-087  ، 33786078-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786076-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 4444

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون 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

5497440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  الاک (  دادعت  عوضوم و  مالعتسا و  طیارش  ساسارب   GM338 45 w ییوردوخ میسیب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000281 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  کیمانیادریب  یتراجت  مان   V35D لدم یتسد  میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  الاک (  دادعت  عوضوم و  مالعتسا و  طیارش  ساسارب   GM338 45 w ییوردوخ میسیب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GM338 45 wGM338 45 w ییوردوخ   ییوردوخ میسیب   میسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ون هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون 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

5497612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  یتناس  لوط 90 عافترا 30 و  اب  سرپ  تو  ویناک  لودج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101096982000001 زاین :  هرامش 
نامیرف ناتسرهش  نامیرفون  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x90 cm داعبا ینتب   cm 15 تماخض اب  سرپ  تو  لودج  الاک :  مان 
ددع  560 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  15x30x90x10 cm داعبا ینتب  سرپ  تو  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع  735 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نامیرف یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

رتم  یتناس  لوط 90 عافترا 30 و  اب  سرپ  تو  ویناک  لودج و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  راب  هیلخت  لمح و  یریگراب ، 

دامن یرازگراب  زین  ار  تالوصحم  درادناتسا  یهاوگ 

9391933866 یتسپ :  دک  نامیرف ،  ون  هعلق  یاتسور  یزکرم  شخب  نامیرف  ناتسرهش  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34621331-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34621331-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس 9090 لوط   لوط وو     3030 عافترا   عافترا اباب   سرپ   سرپ توتو   ویناک   ویناک وو   لودج   لودج ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 49 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ar4vkgudqx82?user=37505&ntc=5497612
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5497612?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسهوک کراپ  یبرغ  علض  ییانشور  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000107 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک یمامت  - دشابیم یمازلا  تکرش  رهم  روهمم  هارمه  هب  تمیق  زیلانآ  هئارا  هعلاعم و  تسویپ  - دشاب یم  یمازلا  تمیق  زیلانآ  تسویپ  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولاضریلع 04131351110 رظان سامت  هرامش  - دشاب یم  هدنهد  تمیق  هدهعرب  ینوناق 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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 یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیشرف  09144240448 یتسویپ - لیاف  داعبا  هشقن  قبط   - kg/cm2 400 رایع اب  مرگولیک  یبیزقت 600  نزو  هب  ینتب  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدبع

1101090450000111 زاین :  هرامش 
هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

kg/cm2kg/cm2   400400 رایع   رایع اباب   مرگولیک   مرگولیک   600600 یبیزقت   یبیزقت نزو   نزو هبهب   ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 4848
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تشدکاپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق ًانمض   (* تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) تشدکاپ یرادرهش  یلامش  برد  تهج  دنمشوه  لرتنک  تیگ  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دوش جرد  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  رد  یداهنشیپ 

1101095751000027 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   Kara Face NT لدم یسرتسد  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن  روظنم  تسویپ  اهب  مالعتسا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا 

*** یداصتقا روما  ییاراد و  ترازو  زا  یداصتقا  دک  هئارا  ***

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: 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

تمیق تمیق ًانمض   ًانمض  (*  (* تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) تشدکاپ تشدکاپ یرادرهش   یرادرهش یلامش   یلامش برد   برد تهج   تهج دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
** دوش دوش جرد   جرد یتسویپ   یتسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ردرد   یداهنشیپ   یداهنشیپ

4949
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ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5497296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هدش 10  چناپ  یدالوف  قرو  اب  یقرب  یاههرکرک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000061 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخدیب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضرع 4.50 و الاب ب - تعرس  صوصخم  روتوم  اب  یناشنشتآ  هاگتسیا  هنایشآ  برد  صوصخم  کیتاموتا  یا  هرکرک  برد  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   - لوط 4.55

1101095074000048 زاین :  هرامش 
نوخدیب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تهج زاین  دروم  تازیهجت  هارمه  هب  الاب  تعرس  صوصخم  روتوم  اب  یناشنشتآ  هاگتسیا  هنایشآ  برد  صوصخم  کیتاموتا  یا  هرکرک  برد  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامرف لصاح  سامت  نفلت 09177759865  اب  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق  ناگدننک  نیمات  -. هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   - لوط 4.55 ضرع 4.50 و  بصن -

7544187494 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  - ینامیلس دیهش  رادرس  راولب  - نوخدیب رهش  -- یولسع ناتسرهش  - رهشوب هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37363427-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37362505-077 :: 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

هبعش هبعش   1010 هدش   هدش چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف قرو   قرو اباب   یقرب   یقرب یاه   یاه هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

یناشنشتآ یناشنشتآ هاگتسیا   هاگتسیا هنایشآ   هنایشآ برد   برد صوصخم   صوصخم کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 5151
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رهشوب ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناتسا  نایگنهرف  هاگشناد  هتسبرادم  یاهنیبرود  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  کرادم 

دوش یگنهامه  یدیحوت 09397735340  یاقآ  اب  دیدزاب  تهج 
1101092688000024 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  جراخ  یسررب  دنور  زا  تکرش  یتسویپ  کرادم  قبط  تادنتسم  یرازگراب  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراددوخ  ءزج  تمیق  نداد  رارق  زا  دوش و  جرد  هناماس  رد  تسویپ  طباوض  رد  جردنم  تامدخ  لک  تمیق 

دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  طباوض 

7515658874 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  داهج - خ  یرتسگداد - هارراهچ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333681-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333681-077 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 5252
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5497899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  هزیناولاگ  یا  هرکرک  قرو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000615 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  هزیناولاگ  یا  هرکرک  قرو  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
SH 410 دادعت : 

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

ددرگ هعلاطم  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئرا  تسویپ  دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  ینف  داهنشیپ 

دشاب  لخاد  تخاس  تسیابیم  الاک 
نفلت 53182231

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

53182231-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هزیناولاگ هزیناولاگ یایا   هرکرک   هرکرک قرو   قرو ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  اب  قباطم   ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000002 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 ( دوش یراذگراب  امتح  سانجا  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ (  تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  32 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کلرس  09167159770 دوش )  یراذگراب  امتح  سانجا  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ (  تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردروکر  وئدیو  کرو  تن  هتسب و  رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریوصت  یتوص و  نیبرود ، هورگ 

نارهت  لیوحت  لحم 
رابتعا 1401/5/31 خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم  ) ) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5454

ردروکر ردروکر وئدیو   وئدیو کرو   کرو تنتن   وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  4  ) مالعتسا لماک  طئارش  کرادم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094385000023 زاین :  هرامش 

یتشادهب تنواعم  ناردنزام  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ  4  ) مالعتسا لماک  طئارش  کرادم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یارجاو  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد ، ددع ، یرس ، رتم  2,474 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رباس  تسویپ و  ارجاو  دیرخ  ینف  یاه  تساوخرد  اب  ءاهب  مالعتسا  مرف  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  مالعتسا  نیا  تسویپ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  ردو  دسرب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  دیئات  هب  ءاضماو ،  رهم  اب  امتح 

 : یتسپ دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  قباس ) دنبهش  ) یکدور یناردنزام خ  ریما  راولب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816717887

33399943-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33399943-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مکهگ هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000566 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابآ یجاح  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09171688474 هرامش  - تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  دادرارق و  دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: 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 16 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000622 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
B 114 L موسکآ هتسبرادم  نیبرود  - 

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

1401/05/05 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5858

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک تروص   تروص هبهب   تازیهجت   تازیهجت وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 49 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5rnefm8uzrbfv?user=37505&ntc=5497732
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5497732?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000012 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 48 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCFS801P لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

رتسگ فیط  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROWAN یتراجت مان   m 305 لوط  DUAL JACKET FTP لدم  outdoor CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 28 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   qrt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یتایلمع  ای  ینف  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یدقن  ریغ  تروص  هب  ارجا و  زا  دعب  غلبم  تخادرپ 

دراد  زاین  ینابیتشپ  لاس  والط 2  یتناراگ  لاس  تازیهجت 5  هیلک 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  راینا  لیوحت  تازیهجت  هیلک 

دشاب یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: 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
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5497788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /INSTRUMENT CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003978 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورین یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   INSTRUMENT CABLE یتراجت مان  یرتم  هرقرق   mm^2 2/5 زیاس  PVC شکور سنج  قرب  لباک  الاک :  مان 

ریشمار
رتم 1200 دادعت : 

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

تسویپ حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعردشاب  یم  هدنرب  نعت  رد  یمهم  صخاش  لیوحت  نامز  متفه  هاگشیالاپ  یساسا  تاریمعت  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا 

 – 07731311458 - 07731311457 07731311469-07731311460

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

INSTRUMENT CABLEINSTRUMENT CABLE ناونع : : ناونع 6060
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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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5497790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش رهمو  نفلت  هرامش  هارمهب  یراذگ  تمیقو  لیمکت  زا  سپ  مالعتسا  انمض.دشابیم  تسویپ  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  راب  هناماس  رد 

1101003779000041 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI13645-FBS/A لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816153359 یتسپ :  دک  تراهم ،  نابایخ  سراف - جیلخ  هارگرزب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294423-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294423-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5497816 یاهنیبرود  یاهمتسیستاریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 37) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یروانف5497969 رورس  قاتا  تهج  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 20)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بانب5496998 ناتسرهش  زاگ  هرادا  کرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 20)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب5497835 تسپ  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  عماج  هکبش  ثادحا  هژورپ  رب  هحفص 8)تراظن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا و5497771 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5497269( / Digital Display for Flame Signal (DURAG(20 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یا5497192 هنایار  یاه  هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 14)سیورس ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5497494phenix رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5497712 دانسا  حرش  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام ) )DCIM هحفص 14)متسیس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا و5497771 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 41) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشادهب5497802 تعاالطا  تیریدم  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزاس و  هدایپ  هحفص 14)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5497896 ، یرازفا تخس  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یرازفا ،  مرن  تامدخ  تهج  هرواشم  تامدخ  هئرا 
لرتنک قاتا  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5497462 تراظن  هناماس  هحفص 14)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5497183  ) تشدکاپ یرادرهش  یلامش  برد  تهج  دنمشوه  لرتنک  تیگ  بصنو  دیرخ 
* دوش جرد  یتسویپ  یاهب  مالعتسا  رد  یداهنشیپ  تمیق  ًانمض   (* تسویپ ینف  تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 37) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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