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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   99 هبنشکی   هبنشکی 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 

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2828))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  رد  هصقانم  یهیجوت  هسلج   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/05/15 ات  تفایرد  تعاس 10 -   1401/05/22

تراجت  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/05/26

5530420 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سأر  خروم 1401/06/01  هبنش  هس  زور  رد   - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
10:00

هلحرم کی  تروصب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هرامش 1401/300/1307 و 1401/100/1314  یاه  هصقانم  دوخ  یراج  تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  لیذ  حرش  هب  یا 
ییایفارغج تاعالطا  هناماس  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  ماجنا  - 

مق رهش  نیکرتشم  شیامیپ  ضیوعت و  تست ،  - 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش یزکرم  داتس  نیزنب ، پمپ  زا  دعب  ریدغ ، راولب  نیما ، راولب  یاهتنا  مق ، رد  عقاو  تکرش  نیا  یاهدادرارق  یقوقح و  رتفد  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  بالضاف  بآ و 

025  – 32856463 :: نفلت :: www.abfa-Qom.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

رهش رهش نیکرتشم   نیکرتشم شیامیپ   شیامیپ وو   ضیوعت   ضیوعت تست ،  ،  تست ییایفارغج -  -  ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک قرب  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  پاچ  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  خروم 1401/5/6  زا  دانسا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تعاس 16عبنم ات  رثکادح   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530639 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو تکرش  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  تکرش  نیا  قرب  بآ و  نیکرتشم  روما  عماج  رازفا  مرن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  تیحالص 

 - شیک قرب  بآ و  تکرش  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  رهش  کناب  هرامش 4001000627598  باسح  هب  لایر  غلبم 1٫000٫000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  تبون  ره  رد  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

شیک قرب  بآ و  تکرش  هناخریبد  اب  نارهت  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
شیک هریزج  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  ییاشگزاب 

(026  ) 44423818: سکاف (، 176  ) :3 و 44424880 نفلت یتسپ 79416-95465  دک  شیک  قرب  بآ و  تکرش  شیک ، هریزج  : یزکرم رتفد 
(021  ) 22076157: سکفلت دحاو 6  هقبط 3 ، کالپ 17 ، یئارون ، دیهش  راولب  یدازحرف ، دیهش  راولب  برغ ، کرهش  : نارهت

:: نفلت :: WWW.KWPCO.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

قرب قرب وو   بآبآ   نیکرتشم   نیکرتشم روما   روما عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 22

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

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

مود تبون  یا  - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هناماس 1401/05/09هرامش رد  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/05/18

تمص شرتسگ   :: عبنم داهنشیپ 1401/06/01عبنم هئارا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530432 :: هرازه هرازه اهتکاپ 1401/06/08دکدک   یاشگزاب  تعاس 11   - 1401/05/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
10 تعاس

ناریا  یانیمولا  تکرش  نداعم  ریاس  نانمس و  ناتسا  نداعم  رد  لغاش  هریغ  رتراک و  یدصتم ، هدننار ، نیسنکت ، سانش ، راک  یاهورین  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یانیمولآ  تکرش  تیسکوب  ندعم  هرامش 2  نکش  گنس  شاپ ) هم   ) رابغ درگ و  یاشن  ورف  متسیس  رپ و  اه  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا 

ناریا یانیمولا  تکرش  دحاو 21  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یانیمولآ  تکرش  مرجاج  ناتسرهش  یلامش -  ناسارخ  ناتسا   :: سردآ سردآ

مانتبث 88969737- ترفد  سامت 02141934 - زکرم  - 32604467 :: نفلت نفلت
85193768

:: تیاسبو تیاسبو

32272487-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  بالضافو  با   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ینارمع هصقانم 49  -  1401/49 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/11   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یادص   :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/18   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530649 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 10.635.000.000 

زکرم زا  هیدات  ندوب  اراد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 531.750.000  دشاب -  یم  یمازلا  ورین  ترازو  تسارح 

یفجن دیهش  نادیم  یوضر -  کرهش  رد  عقاو  یزکرم  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهدادرارق  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

-- رابغ رابغ وو   درگ   درگ یاشن   یاشن ورف   ورف متسیس   متسیس وو   رپرپ   اهاه   هزاس   هزاس تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا -- یدصتم یدصتم هدننار ، ، هدننار نیسنکت ، ، نیسنکت سانش ، ، سانش راک   راک یاهورین   یاهورین یربهار   یربهار ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات

33

گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 44

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ود مود ـ  تبون  تبون 1 -  هصقانم  دیدجت  یفیک  ـ یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرم 

1401/05/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش تبسن  زور  فرظ 5  داتس  هناماس  یمومع  نالعا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هناماس نیا  دانسا  تفایرد 

هیاس  :: عبنم زورعبنم کرادم 15  لاسرا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دود هیلخت  متسیس  نف  تسازگا  یزادنا  هار  بصن و و  لمح ، هیهت ، ملق  یفیک 4  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  رازگرب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد 

3383801013 اضاقت : هرامش 
 2001092769000086 ناوخارف : هرامش 

لیطعت مایا  باستحا  اب  یسمش  هام  رثکادح 3  لیوحت : تدم 

قیرط زا  هصقانم  لحارم  ریاس  تهج  همانتوعد  لاسرا  ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  یفیک  یبایزرا  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روکذم و تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ،  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد 

.دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد 
دهاوخ لاسرا  تیحالص  دجاو  نارگ  هصقانم  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  همانتوعد  لاسرا  یفیک و  یبایزرا  دنیآرف  یرازگرب  زا  سپ  یمومع  هصقانم  دانسا  تاعالطا و 

.دش 
دشاب  هتشاد  یقوقح  تیصخش  تسا  مزال  رگ  هصقانم 

یداهنشیپ یالاک   (: ندش هدنرب  تروص  رد   ) یداهنشیپ غلبم  لک  نازیم 10 % هب  رگ  هصقانم  طسوت  تادهعت  ماجنا  نسح  یکناب  همان  تنامض  میلستو  هیهت  ییاناوت 
.دنشاب هتشاد  بولطم  رثوم و  قباوس  زاگ  تعنص  رد  هدوب و  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  دیئات  دروم  ربتعم و  یاهتکرش  تخاس  تسا  مزال 

لایر   7.000.000.000 همانتنامض : 
یهگا لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

:: سردآ سردآ

02141934 سامت : زکرم   :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود هیلخت   هیلخت متسیس   متسیس نفنف   تسازگا   تسازگا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 55

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خروم 1401/05/10  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530870 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  اب  روتکاتنک  عاونا  هاگتسد  دیرخ 411  -14-1401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفیک  یبایزرا  اب  تاقلعتم  اب  تلوولیک  الخ 24  روتکنژید  هاگتسد  دیرخ 20  یمومع  هصقانم  دیدجت  -1401-18

kw 200 دیرخ ماهف -) حرط   ) یلخاد مدوم  اب  دنمشوه  میقتسم 30  لاصتا  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد  دیرخ 100   ) زاف هس  روتنک  عاونا  دیرخ  - 1401-23
زاف هس  روتنک  هاگتسد  دیرخ 10  هیوناث  kw ماهف - ) حرط   ) دنمشوه یلخاد  مدوم  اب  الاب  هب  هیوناث 40  ژاتلو  هفرعت  دنچ  یدنامید  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد 

ماهف حرط  دنمشوه  یلخاد  مدوم  اب  هیلوا  ژاتلو  هفرعت  دنچ  یدنامید  یلاتیجید 
یفیک یبایزرا  اب  کیئاتلووتف  یاه  هناماس  تازیهجت  عاونا  دیرخ  : 1401-35

لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

یلصم نادیم  زا  رتالاب  ینیمخ -  ماما  راولب  تشر -   :: سردآ سردآ

33621750-33606571-33663006-013-02141934 :: نفلت :: http://www.setadiran.ir http://www.gilanpdc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tender.tavanir.org.ir http://iets.mporg.ir

:: سکف :: tadarokat@gilanpdc.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامیپ5530420 ضیوعت و  تست ،  ییایفارغج -  تاعالطا  هناماس  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  ماجنا 
رهش نیکرتشم 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیئاتلووتف کیئاتلووتف یاه   یاه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ زاف -  -  زاف هسهس   روتنک   روتنک عاونا   عاونا روتکنژید - - روتکنژید هاگتسد   هاگتسد روتکاتنک - - روتکاتنک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون  یا ـ  هلحرم  کی  دیدجت ـ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 107/م ج/1401 یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 19  ات  خیرات 1401/05/08  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ 

ایوپ داصتقا   :: عبنم اتعبنم  PDF یاهلیاف یراذگراب  دانسا : لیوحت   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هصقانم و رد  تکرش  نیمضت  هئرا  خروم 1401/05/29 ـ  هبنش  زور  تعاس 19 

خروم هبنش  زور  تعاس 14/30  ات  یفیک  یبایزرا  دانسا 

5530399 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 14   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عفر یقرب و  تاسیسات  ییادزدنگ و  یاه  هناماس  دیلوت ,  عبانم  تاسیسات  هیلک  زا  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب ,  هرهب  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدابیز و دابآ ,  خرف  یاهاتسور  سیدرف و  ناتسرهش  ششوپ  تحت  یرهش  هدودحم  رد  باعشنا  بآ و  عیزوت  هکبش  لاقتنا ,  طوطخ  تاقافتا  ثداوح و 
بالضاف بآ و  یسدنهم  تکرش  عیزوت  لاقتنا و  نیمات ، هتسر  رد  لقادح 5  هبتر  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  هصقانم  قیرط  زا  تشد  نیکشم  عباوت  زا  اهیروباشین 

.دیامن راذگاو  هجدوب  همانرب و  نامزاس  تازیهجت  تاسیسات و  بآ و  هبتر 5  ای  ورین ) ترازو   ) روشک
تازیهجت زا  یرادرب  هرهب  قرب ، یورین  عیزوت  برش ، با  یرادرب  هرهب  بآ ، عیزوت  هکبش  بآ ، لاقتنا  طوطخ  یقرب ، تاسیسات  هینبا ، ءاهب  سراهف  ساسارب  دروآرب   ـ

لایر  غلبم 231.805.528.491  هب  لاس 1401  رد  بالضاف  بآ و  یقرب 
یسمش  هام   24 راک : یارجا  تدم   ـ

تاسیسات  هیلک  زا  یرادهگن  تاریمعت و  یرادرب ,  هرهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
231,805,528,491 یلام :  دروآرب 

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  ناوخارف 2001005186000107  هرامش  اب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

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

تابلاطم ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  یکناب ، همانتنامض  تکرش ، باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر   4.518.055.285 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم 
زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  دزن  هدش  هکولب  دات و  یعطق 

زربلا  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هناخریبد  هب  یفیک :  یبایزرا  دانسا  هصقانم و  رد  تکرش  نیمضت  هئرا   :: سردآ سردآ
داتس هناماس  قیرط  زا  دانسا : تفایرد 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات وو   ییادزدنگ   ییادزدنگ یاه   یاه هناماس   هناماس دیلوت ,  ,  دیلوت عبانم   عبانم تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت یرادرب ,  ,  یرادرب هرهب   هرهب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ششوپ ششوپ تحت   تحت یرهش   یرهش هدودحم   هدودحم ردرد   باعشنا   باعشنا وو   بآبآ   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش لاقتنا ,  ,  لاقتنا طوطخ   طوطخ تاقافتا   تاقافتا وو   ثداوح   ثداوح عفر   عفر وو   یقرب   یقرب
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لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( 333 رتمولیک 500 + هلحم  ماق  322 و  رتمولیک 300 + تایناخد  تاعطاقت   ) یرتم سکاب 8  تس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 14.788.116.000 

هام دادرارق 4  یارجا  تدم 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم 11عبنم تعاس  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530875 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راد شکور  یداه  تالآ  قاری  عاونا  موس  هلحرم  دیدجت  -24-1401/2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم هیلک  اب  ینابایخ  عارچ  عاونا  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  - 1401/2-90

باق اب  زاف  هس  زافکت و  روتنک  عاونا  هاگتسد  دادعت 3800  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  - 1401/2-92
یرادهگندوخ  لباک  قاری  عاونا  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  - 1401/2-93

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  ییویدار  تازیهجت  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  - 1401/2-95

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 200/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ عیزوت  تکرش  هناخریبد  لوا  هقبط  تلادع 23  رصع  یلو  نابایخ  ناگرگ   :: سردآ سردآ

01732684412 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32689430-017 :: 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

رپ و5530432 اه  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا  - یدصتم هدننار ، نیسنکت ، سانش ، راک  یاهورین  یربهار 
لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  - رابغ درگ و  یاشن  ورف  متسیس 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرتم یرتم   88 سکاب   سکاب تستس   کیکی   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا دیدجت   دیدجت یهگآ   یهگآ ناونع : : ناونع 88

ینوتب ینوتب هیاپ   هیاپ وو   لباک   لباک ییویدار - - ییویدار تازیهجت   تازیهجت قاری - - قاری عاونا   عاونا روتنک - - روتنک عاونا   عاونا ینابایخ - - ینابایخ خارچ   خارچ تالآ - - تالآ قاری   قاری عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530461 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود یمومع  هصقانم  قیرطزا  ار  دوخ  یبناج  مزاول  تازیهجت و  هتسب ، رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، یربهار ، دادرارق  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  یا  هلحرم 

لایر  هیلوا 249.000.000.000  دروآرب  - 
یسمش لاس 1401  نایاپ  ات  نامیپ  یارجا  تدم  - 

لایر  هصقانم 7.980.000.000  رد  تکرش  همانتنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  ابش  باسح  هرامش  هب  یدقن  هجو  یزیراو  ای  یکناب  همانتنامض 

نارهت ناتسا  یاه  نادنز  نامزاس  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

3-22123061  - 5-22641324 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.tehranprisons.irنفلت 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

نامرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 10   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم حبصعبنم تعاس 10   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  حطس  بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نارگ هصقانم  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  همانتوعد  لاسرا  یفیک و  یبایزرا  یرازگرب  زا  سپ  یمومع  هصقانم  دانسا  تاعالطا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاسرا 

:: سردآ سردآ

03432234763 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رپ و5530432 اه  هزاس  تخاس  تایلمع  ماجنا  - یدصتم هدننار ، نیسنکت ، سانش ، راک  یاهورین  یربهار 
لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  - رابغ درگ و  یاشن  ورف  متسیس 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ،  ،  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1010

ناتسا ناتسا حطس   حطس بعش   بعش زازا   یدادعت   یدادعت ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام5530649 لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  هحفص 6)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناربراک تاعالطا  یروانف  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000042 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ یتسویپ یاه  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  هدرشف  لیاف  رد  طبترم  مزال و  یاه  همان  یهاوگ  کرادم و  هیلک  لازوپورپ و  دادرارق ، روتکاف  شیپ  امتح 

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناربراک ناربراک تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 37 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yunf6mk5km4zz?user=37505&ntc=5530484
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5530484?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000028 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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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نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن پاچو  همانسانش  پاچ  رد  یراکمه   . همانسانش نایضاقتم  کرادم  لرتنکو  نکسا   . تاعالطا دورو  یناسنا 1- یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه همانسانش  یراذگ  نکاپو  تکاپ  یور  رب 

1101020029000036 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  بونج  یتسپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

رایرهش ناتسرهش  لاوحا  تبث  هراداو  رایرهش  ناتسرهش  یزکرم  تسپ  دادرارق  عوضوم  ماجنا  لحم   . امرف راک  لوسم  هب  هنازور  درکلمع  شرازگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09191101035 سامت  هدازآ  یاقآ  اب  افطل   . تسویپ لیاف  قبط  دشاب  یم  دروکر  ره  ءازا  هب  یداهنشیپ  غلبم   . دشاب یم 

1318915513 یتسپ :  دک  هقبط 4 ،  تسپ  هزیناکم  نامتخاس  رگشل  هارراهچ  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66973399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66450947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همانسانش همانسانش نایضاقتم   نایضاقتم کرادم   کرادم لرتنک   لرتنک وو   نکسا   نکسا  . . تاعالطا تاعالطا دورو   دورو یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  دشاب (  یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000127 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  دشاب (  یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هربراک  هکبش 200  تینما  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

.دامن لصاح  سامت  ای 299  یلخاد 226  یلا 9  هرامش 06133768226  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
1101005496000043 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ربراک 200 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   دشاب (  (  دشاب یمیم   دات   دات دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط طقف   طقف شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

هربراک هربراک   2 00200 هکبش   هکبش تینما   تینما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate هخسن ینامزاس -  شیوداپ  یناریا  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  سنسیال  اب  هربراک –   165
1101004146000011 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یتزع  مناخ  راکرس  یلخاد 214  سامت 081-38386501-04  هرامش  اب  یلاوس  ای  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  اددجم  دات  زا  سپ  ددرگ و  روهمم  اضما و  یسررب  زا  سپ  هدنشورف  طسوت  تسویپ  مرف 

6516719351 یتسپ :  دک  هیرکش ،  نابایخ  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38386501-081  ، 38387016-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38256517-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5531004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  ید  سا  سا  وی  سا و  ما  سا  تفایرد  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000023 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس شیوداپ   شیوداپ یناریا   یناریا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1717

یدید ساسا   ساسا   ویوی   وو   ساسا   ماما   ساسا   تفایرد   تفایرد رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 37 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qz48yrdrhnbvw?user=37505&ntc=5530863
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5530863?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3eshnwx26h6q5?user=37505&ntc=5531004
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5531004?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: 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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  قباطم   JAQUET کرام اب   SPEED MONITOR SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000528 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPEED MONITOR SYSTEMSPEED MONITOR SYSTEM ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000619 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

( اضاقت لماک  حرش  قبط  ) لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   اضاقت ) ) اضاقت لماک   لماک حرش   حرش قبط   قبط )) لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ELSTER یاهرتویپماکولف  ) ولف یریگ  هزادنا  متسیس  یزاس  هنوزفا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004300 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنمشوه  رتسگ  نمیا  هناماس  هدنزاس  عجرم   SAPHIR لدم زاگ  تفن و  گنیرتیم  یریگ  هزادنا  هاگتسیا  الاک :  مان 

دنمشوه رتسگ  نمیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدش و  نکسا  اضما و  رهم , تاحفص  هیلک  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31313979-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ELSTERELSTER یاهرتویپماکولف   یاهرتویپماکولف  ) ) ولف ولف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنوزفا   هنوزفا 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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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد / یشزومآ وردوخ  روتوم  بصن  تهج  راد  سکبریگ  دنتسا  / وردوخ نایار   MVBT لدم دنمشوه  لاتیجید  یرطاب  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
C95 لدم یراوسدنمشوه  یلاتیجید  کیتاموتا  خرچ  سنالاب 

1101004364000188 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقافت نایربکا  نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   HBV-A لدم یلاتیجید  یرطاب  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
وکین تعنص  نازوریپ  هدننک  هضرع  عجرم   RAVAGLIOLI یتراجت مان   R12 لدم یراوس  وردوخ  روتوم  دنتسا  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

وردوخ ناکسا  روتوم  هدننک  هضرع  عجرم   C95 لدم یراوس  وردوخ  دنمشوه  یلاتیجید  کیتاموتا  خرچ  سنالاب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرل  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  لک  هرادا  رابنا  لحم  ات  هیارک  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
B

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد // یشزومآ یشزومآ وردوخ   وردوخ روتوم   روتوم بصن   بصن تهج   تهج راد   راد سکبریگ   سکبریگ دنتسا   دنتسا // وردوخ وردوخ نایار   نایار   MVBTMVBT لدم   لدم دنمشوه   دنمشوه لاتیجید   لاتیجید یرطاب   یرطاب رتست   رتست ناونع : : ناونع
C95C95 لدم   لدم یراوسدنمشوه   یراوسدنمشوه یلاتیجید   یلاتیجید کیتاموتا   کیتاموتا خرچ   خرچ سنالاب   سنالاب

2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یکینورتکلا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ تسویپ  هناگادج  تروص  هب  یلام  / ینف داهنشیپ 
1101001105001211 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   A لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 10 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  لطاب  داهنشیپ  تسویپ ، هب  یلام  / ینف داهنشیپ  نتشادن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تفن  دنلب  تسرهف  رد  تیوضع 

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

33490316-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ هناگادج   هناگادج تروص   تروص هبهب   یلام   یلام // ینف ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5530819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هناماس تسویپ  سکع  تاصخشم و  قبط  ددع  دادعت 600  هب  داعبا 70*100  اب  ینمیا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریاا 

1101092586000088 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نابهگن  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم   NF-SSN لدم  250x350 mm زیاس ینمیا  مئالع  ولبات  الاک :  مان 
نابهگن یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدننک 

ددع 600 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هناماس تسویپ  سکع  تاصخشم و  قبط  ددع  دادعت 600  هب  داعبا 70*100  اب  ینمیا  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریاا 

 . تسویپب مالعتسا  طیارش  ولبات و  سکع  هنومن  الاک ،  تاصخشم  مالعتسا ،  لیاف 
یلکوت 09172034378 یاقآ  دیرخ  رومام  هارمه  هرامش 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینمیا ینمیا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص هارمه  هبرتم  24 عافترا هب  یشبن  یطوقاتسیادوخ  تارباخم  لکدددع  کیزاین  یالاک.هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کمن یجرش و  ) یردنب طیحماب  بسانمو  یا  هروک  گنر  ظافح  ، نابدرن ، تحارتسا

1101004096000007 زاین :  هرامش 
ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دشر تعنص  اراک  هدننک  هضرع  عجرم   m 24 عافترا  KR24 لدم یدالوف  اتسیا  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  هزور  تدم 20  هب  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  .درادن  دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  ییاجر  دیهش  ردنب  ات  لمح  هنیزه  .تسا  یمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانمو بسانمو یایا   هروک   هروک گنر   گنر ظافح   ظافح ،، نابدرن نابدرن ،، تحارتسا تحارتسا هحفص   هحفص هارمه   هارمه هبرتم   هبرتم 2424 عافترا عافترا هبهب   یشبن   یشبن یطوق   یطوق اتسیادوخ   اتسیادوخ تارباخم   تارباخم لکد   لکد ناونع : : ناونع
کمن کمن وو   یجرش   یجرش )) یردنب یردنب طیحماب   طیحماب

2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تسویپ  قباطم   KPH622 لدم سالپ  تنیک  تروپ  ود   HDMI KVM چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هتکن 

1101030128000101 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

فرطیب ناوخا  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KENT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENT PLUS یتراجت مان  لدم 622  تروپ  روتینام 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تسویپ  قباطم   KPH622 لدم سالپ  تنیک  تروپ  ود   HDMI KVM چیئوس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  مهم : هتکن 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ تنیک   تنیک تروپ   تروپ ودود     HDMI  KVMHDMI  KVM  چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626
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زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCR1009-7G-1C-PE لدم هاگتسد  CCR1036-8G-2S+EMو7 لدم هاگتسد  2- کیتورکیمرتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاک  تاصخشمودیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000182 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09361443045  هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا   CCR1009-7G- 1C-PECCR1009-7G- 1C-PE لدم لدم هاگتسد   هاگتسد وو77 CCR1036-8G-2S+EMCCR1036-8G-2S+EM لدم لدم هاگتسد   هاگتسد 22 -- کیتورکیمرتور کیتورکیمرتور ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ هبالاک   هبالاک تاصخشمودیرخ   تاصخشمودیرخ تساوخرد.تسا   تساوخرد.تسا

2727
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ناریا دالوف  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001006000022 زاین :  هرامش 
ناریا دالوف  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WS-C2960X-24TDL وکسیس چوس  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس 09192699068 ینف 84812345 و  تالوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88903715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  - نامزاس هکبش  یطابترا  ویدار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000085 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف گنهامه  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

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

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس ناونع : : ناونع 2828

نامزاس نامزاس هکبش   هکبش یطابترا   یطابترا ویدار   ویدار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 37 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناربراک5530484 تاعالطا  یروانف  ینابیتشپ  هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5530779 هکبش 200  تینما  هحفص 12)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم رد  همالع  راولب  دابآریصح و  باون ، یا ،  هفرح  ینف و  تیالو ، لپ  جیسب ، نارادساپ ، راولب  رد  عقاو  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش  7

1101097241000002 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تسیمازلا یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تسویپ  دانسا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 37 ھحفص 27 
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زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هفرح  ینف و  ، تیالو ، جیسب  ، نارادساپ راولب  رد  عقاو  هدایپ  رباع  هاگتعرس و  شوقن  یئزج  ود  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همالع راولب  ودابآریصح  ، باون ،

1101097241000003 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  هب  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع وو   هاگتعرس   هاگتعرس شوقن   شوقن یئزج   یئزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 37 ھحفص 28 
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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 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تدوع  اه  الاک  هیلک  ندوب ، بویعم  تروصرد  نامزاس - یزکرم  رابنا  رد  مالقا  لیوحت  هناخ - ود  یدیشروخ  نز  کمشچ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخ 

1101091750000117 زاین :  هرامش 
سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

حرد یرهاظم  نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  LED113 لدم زمرق  هناخ  کت  یدیشروخ  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیشروخ و لناپ  - نابیاس کهالک  یاراد  - ددع کی  هناخ  ره  یارب  رپمآ  تلو 8  یدیسا 12  یرطاب  اب   LED هناخ ود  یدیشروخ  نز  کمشچ  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتعاط 04131351129 سامت  هرامش  - LED گنر درز  هطوبرم  تاقلعتم  اب  هارمه 

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

31351318-041  ، 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

هناخ هناخ ودود   یدیشروخ   یدیشروخ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 37 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   FIRE /GAS DETECTION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004306 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SMITHS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SMITHS DETECTION یتراجت مان   HI-SCAN 7555i لدم نادمچ  راب و  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

ناهام کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTION
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FIRE /GAS DETECTIONFIRE /GAS DETECTION ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 37 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uenu2422yd5xv?user=37505&ntc=5530865
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5530865?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق نیدلانیز  دیهش  تفن  رابنا  هقطنم و  داتس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  ریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091971000040 زاین :  هرامش 

مق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترازو تسارح  نامزاس  دأت  دروم  ناراکنامیپ  طقف  هتفریذپ و  ماجنا  یروضح  تروصهب  تسویپهب )  ) ررقم ناکم  نامز و  رد  کرادم ، تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقدهب  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  همانتوعد  تسا  یرورض  اذل  .دنشابیم  یراپسنامیپ  دنیآرف  رد  تکرش  دانسا و  تفایرد  هب  زاجم  تفن ،

3719696114 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36614020-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619968-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مقمق نیدلانیز   نیدلانیز دیهش   دیهش تفن   تفن رابنا   رابنا وو   هقطنم   هقطنم داتس   داتس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 3434

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  هیهت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000074 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  اه  هنیزه  ریاس  لمح و  هنیزه  .دشابیم  یمازلا  روتکافشیپ  هئارا  .تسویپ  لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171967409 سامت هرامش.دوش  ماجنا  دیاب  هتفهود  رثکادح  الاک  لیوحت.دشابیم 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 3535

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 " ) " ) 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت تهج  ینف  سانشراک  هاگتسد  2 ود IP65 هاگتسد هس 3 IP67 هدش یراذگراب  ینف  تاصخشم  قبط  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت 09125203700 تهج  13 یلا زا 9 سامت  نایمالغ  یاقا 

1101001024000086 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

اتیب نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HSB ACCESS یتراجت مان   CR 885 لدم ناوخ  تراک  تشگنا و  رثا  نکسا  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

سامت نایمالغ  یاقا  سامت  تهج  ینف  سانشراک  هاگتسد  2 ود IP65 هاگتسد هس 3 IP67 هدش یراذگراب  ینف  تاصخشم  قبط  ددرت  لرتنک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد  تدوع  سنج  ینف  سانشراک  دات  مدع  تروصرددشابیم  هدنشورف  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزه  تاحیضوت 09125203700 تهج  13 یلا زا 9

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5530542 لرتنک  هحفص 32)هاگتسد  )  accessaccess

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3636

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ارحص  تشک  تکرش  تخاس  یدالوف  یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  رپیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000397000082 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   TC100 لدم یزرواشک  نز  رایش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  مالعتسا -  رد  تکرش  تهج  یزرواشک  کناب  دزن  باسح 987028445  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 20  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  طیض  زکرم  عفن  هب  یو  هدرپس  دیامن  یراددوخ  الاک  لیوحت  زا  یلیلد  ره  هب  هدنرب  هچنانچ  - تسا

5695157451 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  تاقیقحت  زکرم  یتعنص  کرهش  بنج  زودنالصا  هداج  رتمولیک 12  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751593-045  ، 32751962-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32751593-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5530969 یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  هحفص 34)رپیش  )  itsits

یدالوف یدالوف یکسا   یکسا لیم   لیم   66 هساک   هساک راد   راد کجکج   رکرام   رکرام وو   رئوراف   رئوراف اباب   رپیش   رپیش ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000419 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5530498 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  هحفص 7)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

لیاف5530822 حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  هیهت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
تسویپ

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ( ( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ولو   ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع 3838
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5530735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد و لصا.تسویپ  سکع  هنومن  قبط  دوو 100*220 یلپ  تسالپ  بوچ  بردددع  11 .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا تسویپ  هشقن  هنومن و  سکع 

1101092003000085 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  روتکاف و  هئاراو  ( انیسم سبط  رهش  - نایمرد ناتسرهش  ) لحم رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هیوست.یسابع  سدنهم   09151608272 ینف رظان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یلومعم بوچ  راهچ  یوررب  بصن  تهج  اهبرد.دراد  دوجو  تسویپ  تساوخرد  رد  یفاک  تاحیضوت.تسا  یدقن 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنومن5530735 قبط  دوو 100*220 یلپ  تسالپ  بوچ  بردددع  11 .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
.تسا تسویپ  هشقن  هنومن و  سکع  تساوخرد و  لصا.تسویپ  سکع 

هحفص 36) تقرس  ( تقرس دضدض  

وو تساوخرد   تساوخرد لصا.تسویپ   لصا.تسویپ سکع   سکع هنومن   هنومن قبط   قبط 220220 ** 100100 دوو   دوو یلپ   یلپ تسالپ   تسالپ بوچ   بوچ بردددع   بردددع 111 1 .هدش .هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا تسویپ   تسویپ هشقن   هشقن وو   هنومن   هنومن سکع   سکع

3939
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(( 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 دادعت  55   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

رازفا5530500 مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5530639 بآ و  نیکرتشم  روما  عماج  رازفا  هحفص 4)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

الاک5530664 دک  دشاب (  یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ 
 ( دشاب یم  هباشم 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5530863 شیوداپ  یناریا  سوریو  یتنآ  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ید5531004 سا  سا  وی  سا و  ما  سا  تفایرد  رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  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

ناتسا5530989 حطس  بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 11)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

ددرت5530542 لرتنک  هحفص 32)هاگتسد  )  accessaccess
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