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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشود  77   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   137,000هکس , 000137,000 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,990هکس , 000129,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,205رالد سیئوس000205,000 سیئوس کنارف   307,600307,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع227,600227,600رالد ناتسبرع لایر   ,79لایر 02079, 020

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,40030 ,400

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,642 , 00012 ,642 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ347,500347,500دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 14,9302 14,930

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9292))

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

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

زا 93 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 15  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " 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 93 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 93 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

زا 93 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش تیاغل  هبنش 1401/6/5  زور  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 15 تعاس 8 

ناتسزوخ رون   :: عبنم هبنشعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  تارداص  کناب  زاوها  یهافر  یرادا  نامتخاس  یاه   UPS یشزومآ هام و  یتناراگ 24  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بسانم و یاه  تنیباک  هارمه  هب  یرطاب  هعومجم  نا 4  اب  طبترم  یاه  ولبات  یا  هفرح  هدر   UPS ددع یزادنا 4  هار  بصن و  نیمات  هصقانم :  عوضوم  رصتخم  حرش 

رمعلا مادام  سنسیال  اب  گنیروتینام  رازفا  مرن  یطابترا و  یاه  لباک  هیلک 

لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 8.000.000.000  تنامض  غلبم 

لوا هقبط  ناتسزوخ  تارداص  کناب  یزکرم  نامتخاس  ناگازآ  نابایخ  زاوها   :: سردآ سردآ

061-32222069 :: 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

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090378000154 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634831 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشادهب  تنواعم  هاگشیامزآ  رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار   ، بصن ، دیرخ دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتشادهب تنواعم  هاگشیامزآ  رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار   ، بصن ، دیرخ دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد  ، 8179675111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یهافر یهافر یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه   UPSUPS یشزومآ   یشزومآ وو   هام   هام یتناراگ  2424   یتناراگ لیوحت   لیوحت وو   تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یتشادهب یتشادهب تنواعم   تنواعم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار  ، ، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 93 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091574000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634330 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجورخ 

مالیا  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآ  رازبا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   8,895,040,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/09/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  راوچ /  ناتسرهش  مالی / ناتسا   ، 6937181111 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001007015000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634331 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد  روتوم  رنویسکس  لرتنک  ولبات  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راد روتوم  رنویسکس  لرتنک  ولبات  هاگتسد  دیرخ 20  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1401/09/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  دیهش  لپ  بنج  دیحوت  نابایخ  مق   ، 3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  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

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 33

راد راد روتوم   روتوم رنویسکس   رنویسکس لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

2001005078000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634716 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  قمع 200 هب  یراتور  شور  هب  ناکدرا  هاچ 17  یرتموئدیو  ژاپمپ  شیامزآ  یراذگ  هلولرفح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتم  قمع 200 هب  یراتور  شور  هب  ناکدرا  هاچ 17  یرتموئدیو  ژاپمپ  شیامزآ  یراذگ  هلولرفح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,842,481,366 یلام :  دروآرب 

لایر   642,125,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یناشاک  نابایخ  دزی   ، 8916776375 یتسپ :  دک  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

agogpc.nisoc.ir :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634738 :: هرازه هرازه :: 1401/07/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزلوس نیبروت  لرتنک  متسیس  یاه  هلر  ریرب و  ملق  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاچ هاچ یرتموئدیو   یرتموئدیو ژاپمپ   ژاپمپ شیامزآ   شیامزآ یراذگ   یراذگ هلولرفح   هلولرفح ناونع : : ناونع 55

رزلوس رزلوس نیبروت   نیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه هلر   هلر وو   ریرب   ریرب ملق   ملق   88 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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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1010221 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالایس تست  طبار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03531454467 :: 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

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZP-9901305303 :: یهگآ یهگآ هرامش   هموزرهرامش لاسرا  یگدامآ و  مالعا  تلهم  نیرخآ   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ 

tbzrefinery.co.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MANUFACTURING OF TV -810+ ALL INTERNAL الاک ـ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tzorc.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

تالایس تالایس تست   تست طبار   طبار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

MANUFACTURING OF TV -810+ ALL INTERNALMANUFACTURING OF TV -810+ ALL INTERNAL الاک ـ  ـ  الاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م آ ج/0037/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

agogpc.nisoc.ir :: عبنم :: 1401/07/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633612 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید  FM200 قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091407000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634627 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد (س ) ارهزلا همطاف  بلق  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح ،  ، دیرخ هصقانمدیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 

ناهبهب  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
همطاف بلق  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح ،  ، دیرخ هصقانمدیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1401 رد  (س ) ارهزلا

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- ییابیزدیهش نابایخ  ناهبهب - ناتسرهش  - ناتسزوخ ناتسا  : فلا تکاپ  لیوحت  سردآ   ، 6361796819 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تسارح هرادا  ناهبهب - ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یزکرم  داتس  هدازدیهش - رتکد  ناتسرامیب  بنج 

:: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتنساتید رتنساتید   FM200FM200 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

بلق بلق ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیلخت ،  ،  هیلخت وو   یریگراب   یریگراب لقن ،  ،  لقن لمح ،  ،  لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگناخ مزاول  هدننک  دیلوت  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   لواهرامش تبون  یهگآ  خیرات  زا  هتفه  ود  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا باختنا  یتعنص  هورگ  تامدخ  تاعطق و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاچخی و برد  یسیطانغم  راون  رد  دربراک  تنگم ) ردوپ  راد (  تنگم  یرمیلپ  داوم  یرمیلپ و  داوم  یرمیلپ و  یاهدناپماک  عاونا  عیام و  یردوپ و  : اه گنر  عاونا 

رزیرف

یقربوراج و تاعطق  راد vcm و  ششوپ  یزلف  یاه  قرو  : دیربت لکیس  رد  دربراک  هزیناولاگ  یاه  هلول  زاگ  قاجا  دیربت و  لکیس  رد  دربراک  موینیمولآ  یاه  هلول  قرو و 
اهروسنس و اهروتکلس و  اه و  چیئوسورکیم  اه و  چیئوس  عاونا  یگناخ ،  مزاول  رد  یدرباک  یکینورتکلا  یاهدرب  عاونا  لماش  یکینورتکلا  یکیرتکلا و  تاعطق 

( چیپرس هارمه  هب  لاچخی  لخاد  ورف  لخاد  پمالو (  نز  هقرج  یاهدیلک 

تکوس یگناخ و  مزاول  میس  هتسد  لباک و  عاونا  ییوشسابل و  پمپ  ییوشسابل و  روتوم  ورپلف  روتوم  نشکوناک و  گنیلوک و  نف  عاونا 

تاعطق ییوشسابل و  زاگ و  قاجا  رزیرف و  لاچخی  رد  دربراک  رتیه  تنملا و  عاونا  رزیرف و  لاچخی  زاسخی  تاعطق  روتوم و  هعومجم  رزیرف و  لاچخی  روسرپمک 
تسالپ نتراک  یدنب و  هتسب  نتراک  زاگ  قاجا  یاه  هشیش  رزیرف و  لاچخی  تاقبط  هشیش  فلش و  عاونا  یلوتفم و 

( یرمیلپ یزلف و   ) یگناخ مزاول  هریگتسد  عاونا  دیربت و  لکیس  تاعطق  رگید  روتارپاوا و  روسنادنک و 
یهگا رد  لماک  حرشب  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اب طابترا  دحاو  هعسوت  نیمات و  نامتراپد  ناربالاک  تکرش  یور  هبور  یزار  نابایخ  تروخ  هچروم  یتعنص  کرهش  نارهت  هداج   40 رتمولیک ناهفصا  : سردآ  :: سردآ سردآ
یتسپ 8331700000 دک.ناگدننک  نیمات 

09109567049-03145691016-03145691056-03145691025 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا باختنا   باختنا یتعنص   یتعنص هورگ   هورگ تامدخ   تامدخ وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634236 :: هرازه هرازه :: 1401/06/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  ، تست  ، لمح  ، نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ  دانسا  قباطم  هکبش 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هد شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  ، تست  ، لمح  ، نیمات تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.تسویپ دانسا  قباطم  هکبش  تازیهجت  هلاس 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,810,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  داجس  راولب   ، 9187814571 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

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003912000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634254 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ع ) نیسح ماما  ناتسرامیب  رتنس  اتید  تازیهجت  لوا  شخب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسف  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا تالآ  رازبا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/07/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  انیس -  نبا  نادیم  اسف -   ، 7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

ناتسرامیب ناتسرامیب رتنس   رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1313
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091701000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  تباث و  میس  یب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-34-38-36-01/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نامرآ   :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ  بالضاف  متسیس  حالصا  یتعنص و  باسپ  یاه  هچضوح  ثادحا  یزکرم و  ناروتسر  هاگشیامزآ و  نیب  یاضف  یزاس  هطوحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابآ  هاگشیالاپ  قرب  لباک  یاه  هرقرق  تشادهگن  هطوحم  یرجآ  راوید  ثادحا  تایلمع  یارجا 

ردنب رد  اه  هاگتسد  لباک  هکبش  ریمعت  یرادهگن و  تامدخ  هیارا  نادابآ -  تفن  شیالاپ  تکرش  یحاون  یحطس  یاهبا  یاهلاناک  یزاسزاب  ریمعت و  تایلمع  یارجا 
رهشهام  یتارداص 

رهشهام تارداص  ردنب  رد  راب  تناو  یراوس و  یاهوردوخ  تامدخ  هئارا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ تفن  شیالاپ  تکرش  یاهنامیپ  روما  دور - -  دنورا  هیشاح  نادابآ -  تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5633625  UPS یشزومآ هام و  یتناراگ 24  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یهافر یرادا  نامتخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ییوردوخ ییوردوخ وو   تباث   تباث میس   میس یبیب   ناونع : : ناونع 1414

یرجآ یرجآ راوید   راوید ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا باسپ -  -  باسپ یاه   یاه هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا وو   یزکرم   یزکرم ناروتسر   ناروتسر وو   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نیب   نیب یاضف   یاضف یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم ناونع : : ناونع
هکبش هکبش ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا  - - یحاون یحاون یحطس   یحطس یاهبا   یاهبا یاهلاناک   یاهلاناک یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا -- یاه یاه هرقرق   هرقرق تشادهگن   تشادهگن هطوحم   هطوحم

اهاه هاگتسد   هاگتسد لباک   لباک

1515
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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

هاگشیامزآ5634831 رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار   ، بصن ، دیرخ دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
یتشادهب تنواعم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

54-65-64-63-1401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

املک  :: عبنم :: 1401/06/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633585 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   78/206/653/470: دروارب - زردوگیلا ناتسرهش  یاههار  حطس  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   15/295/933/741 دروارب : ( - دابآ مرخ  رتشلا  - دابآرون  ) ناتسرل ناتسا  هیحان 1  ییانشور  یاه  متسیس  یزاسزاب  تمرم و  تاریمعت ، 

لایر   20/659/980/000 دروارب : (- رتخدلپ تشدهوک -  دابآ - مرخ  - رتشلا  - دابآرون ناتسرل  ناتسا  هیحان 1  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لایر   45/932/843/499 دروارب : انزا - ) زردوگیلا  ناتسرل  ناتسا  هیحان 2  ییانشور  یاهمتسیس  یزاسزاب  تمرم و  تاریمعت ، 

لایر   20/479/800/000 دروارب (- درجورب دورود -   - انزا زردوگیلا -  ناتسرل  ناتسا  هیحان 2  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لایر  31/686/690/000 دروارب : ( - دابآرون - دابآ مرخ  هدرس  همشچ  لئاح  راویدو  لپ  یزاسزاب 

یربارت  هار و  هبتر 5  ورین -  هبتر 5  یربارت -  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت ک 

یتسپدک 6819613831 ولیس  بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ -  مرخ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ییانشور -  -  ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم تاریمعت ،  ،  تاریمعت یسرجوین -  -  یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 93 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ktg8b2b9aufxf?user=37505&ntc=5633585
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5633585?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001121000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب 5/20*5/20 سکاب  تس  لمح 4  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  اراد  ار  حالصیذ  عجارم  زا  مزال  یاه  زوجم  طیارش و  تسا  فظوم  هصقانم  رد  تکرش  روظنم  هب  رگ  هصقانم 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  دهشم   ، 9146616783 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

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004096000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634164 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجردیهش  ردنب  لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییاجردیهش  ردنب  لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
54,632,609,254 یلام :  دروآرب 

لایر   2,731,630,463 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم   ، 7917183797 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هژورپ تیریدم  یگدسر و  نامیپ و 

:: 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

5/205/20 ردرد   5/205/20 ینتب   ینتب سکاب   سکاب تستس   لمح  44   لمح وو   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1717

ردنب ردنب لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634325 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ردنب  نیعجارم  ددرت  لرتنک  یسرزاب و  تازیهجت  رهشوب و  ناتسا  ردانب  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ردنب  نیعجارم  ددرت  لرتنک  یسرزاب و  تازیهجت  رهشوب و  ناتسا  ردانب  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,275,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/09/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  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 دادعت  22   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

ردنب5634164 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 13)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ردانب5634325 ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردانب ردانب ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 3 years تاصخشم اب  هلاس  سنسیال 3 

1101004813000203 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یکسرپسک یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لاس  رابتعا 1  تدم   CD سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 250 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  هب  سنسیال  لیوحتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگ  تکرش و  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

 . دشاب لیوحت  لباق  امتح   key file دشاب -  هاضق  هوق  مان  هب  دیاب  امتح  سنسیال   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 3Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum 3  تاصخشم تاصخشم اباب   هلاس   هلاس سنسیال  33   سنسیال دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
yearsyears

2020
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یزرواشک داهج  ترازو   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APNوMPLS یزاس هچراپکی  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000327 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43543384-021  ، 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

تیالو هاگشناد   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APNAPNوو MPLSMPLS یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2 12 1

یتسردنت یتسردنت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یشزرو -  -  یشزرو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یرتموپورتنآ -  -  یرتموپورتنآ لماک   لماک تیک   تیک یشزرو   یشزرو روزیلانآ   روزیلانآ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060025000008 زاین :  هرامش 

تیالو هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Dsiak3 لدم یرتموپورتنآ  لماک  تیک  یشزرو  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   FMS لدم یشزرو  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم  باق   cd عون یتسردنت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Sit and rich003 لدم ولج  هب  هنت  یریذپ  فاطعنا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Pk01 لدم ییاداناک  هلپ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Hand grip0085 لدم هجنپ  تسد و  تردق  یریگ  هزادنا  جنسورین  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگ هزادنا  هاگتسد  یریذپ 5 - فاطعنا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یتسردنت 4 - رازفا  مرن  هتسب  یشزرو 3 - یریگ  هزادنا  هاگتسد  شزرو 2 - روزیلانآ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تردق یریگ  هزادنا  جنس  ورین  - 6 ییاداناک هلپ 

9917638733 یتسپ :  دک  تیالو ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یدارم ،  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 5  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37211279-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211279-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوتو و سلجمروماو  یقوقح  تنواعم  یرنهو  یبدا  راثآ  تبث  بو  تحت  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادناتسا ینابیتشپ  هئارا  تهج  رازفا  مرن  ءاقترا 

1101000017000077 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازفا مرن  ءاقترا  دیلوت و  سلجم و  روما  یقوقح و  تنواعم  یرنه  یبدا و  راثآ  تبث  بو  تحت  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401 لاس رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هب  طوبرم  (IIF) ینامزاس زاس  هچراپکی  رازفا  مرن  هخسن  کی  هب  طوبرم  درادناتسا  ینابیتشپ  هئارا  تهج 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دیلوتو   دیلوتو سلجمروماو   سلجمروماو یقوقح   یقوقح تنواعم   تنواعم یرنهو   یرنهو یبدا   یبدا راثآ   راثآ تبث   تبث بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس هعسوتو   هعسوتو یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
درادناتسا درادناتسا ینابیتشپ   ینابیتشپ هئارا   هئارا تهج   تهج رازفا   رازفا مرن   مرن ءاقترا   ءاقترا

2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایوجشناد 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 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریذپذوفن نومزآ  تامدخ : حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف 

1101010003000072 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریذپذوفن نومزآ  تامدخ : حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریذپذوفن یریذپذوفن نومزآ   نومزآ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تهج  رازفا  مرن  ءاقتراو  دیلوت  یقوقح و  تنواعم  یرنه  یبدا و  راثآ  تبث  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(IIF) رازفا مرن  هب  طوبرم  درادناتسا  ینابیتشپ 

1101000017000078 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابیتشپ هئارا  تهج  رازفا  مرن  ءاقترا  دیلوت و  یقوقح و  تنواعم  یرنه  یبدا و  راثآ  تبث  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401 لاس رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هب  طوبرم  نکیآ  تکرش  (IIF) ینامزاس زاس  هچراپکی  رازفا  مرن  هخسن  کی  هب  طوبرم  درادناتسا 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  هرب  راک  شیوداپ 50 ریگ  جاب  دض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000073000067 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  شیوداپ  ینامزاس  ریگجاب  دض  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818648541 یتسپ :  دک  ینیسح ،  لوسر  دیس  نلاس  بنج  گنهرف - نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320903-011  ، 33321711-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320903-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هئارا هئارا تهج   تهج رازفا   رازفا مرن   مرن ءاقتراو   ءاقتراو دیلوت   دیلوت وو   یقوقح   یقوقح تنواعم   تنواعم یرنه   یرنه وو   یبدا   یبدا راثآ   راثآ تبث   تبث هناماس   هناماس هعسوتو   هعسوتو یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
(( I IFI IF )) رازفا رازفا مرن   مرن هبهب   طوبرم   طوبرم درادناتسا   درادناتسا ینابیتشپ   ینابیتشپ

2525

هلاس هلاس کیکی   هرب   هرب راک   راک 5050 شیوداپ   شیوداپ ریگ   ریگ جاب   جاب دضدض   ناونع : : ناونع 2626

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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب نایرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000300 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Total Security for Business هلاس ود  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر 
هتسب 150 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  لوئسم  هداتو  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت 

دشابیم یناریا  دنرب  ابدیرخ  تیولوا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  یلا 3 تخادرپزاب 5  تدم   / IMED هناماس رد  تبث 

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

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب نایرش   نایرش ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ور تشپ و  هحفص  هدنورپ (  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000413 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
 ( ور تشپ و  هحفص  هدنورپ (  نکسا  - 

اه پولک  اه و  نامزاس  الاک :  هورگ 
هحفص  3,000,000 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 07 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  لتاکلآ  نفلت  زکرم  تهج  گنیژراش  رازفا  مرن  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000638 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا ورذت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   HCLS3000 لدم یتوص  یزاس  دنتسم   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ورور وو   تشپ   تشپ هحفص   هحفص هدنورپ (  (  هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2828

نفلت نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج گنیژراش   گنیژراش رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - 2 لقادح تینما  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر  هنایار -  یفنص  ماظن  یهاوگ  اتفا -  همان  یهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناپمک  زا  سوفوس  همان  یهاوگ 

1101000073000068 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818648541 یتسپ :  دک  ینیسح ،  لوسر  دیس  نلاس  بنج  گنهرف - نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320903-011  ، 33321711-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320903-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  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 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000231 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903206 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

یرازفا یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131
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نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکونیل هخسن   50 لاکول -  هخسن   80 یلوسنک -  هخسن   720 شیوداپ -  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003283000030 زاین :  هرامش 

نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 850 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633488-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکونیل یسکونیل هخسن   هخسن   5050 لاکول -  -  لاکول هخسن   هخسن   8080 یلوسنک -  -  یلوسنک هخسن   هخسن   720720 شیوداپ -  -  شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هربراک 20 کت  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  وددعکی  ینامزاس  ربراک  شیوداپ 550 سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط 

1101005301000301 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 

هتسب 21 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یلخاد  ناسانشراک  طسوت  یسرزاب  حطس  -2

تسا یمازلا  یتسویپ  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  ددجم  یرازگراب  اضما و  رهم و  -3

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

قبط قبط ددع   ددع 2020 هربراک   هربراک کتکت   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال وددعکی   وددعکی ینامزاس   ینامزاس ربراک   ربراک 550550 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000070 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-EIP لدم یناتسرامیب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

زیدناش وترپ  ناوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه.تسا هدننک  نیمات  دهع  رب  لماک  تروصب  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه.دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ.دش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدرک 09361291669 سدنهم  - زور یتخادرپ..تسا 60 هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  ریاسورگراک   / لقن لمح و   . لاسرا  / اذغ / ناکسا

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تمرم  ) یسراف یاه  همانزور  لماش - : کناب  هناخباتک   B3 نزخم رد  اه و )...  همانزور  اهباتک ،  ) دوجوم عبانم  زا  ییادز  تفآ  تمرم و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و ییادز - ) تفآ  یفاحص و  تمرم ، یلم ، تسرهف  هیهت  یراذگشزرا ، ( ) هریغ یگنس و  پاچ   ) یسراف سیفن  خسن  ییادز - ) تفآ  یفاحص و  نکسا ،

تسویپ یاه  لیاف  قبط  هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  زا  ییادز  تفآ  تمرم و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101004010000060 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

هناماس همیمض  هدش  اضما  رهم و  هحفص  ره  ناپ  پچ  تمس  تمسق  رد  داد  رارق  سیون  شیپ  هعلاطم  اپ  دوش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیریدم و5634354 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دوجوم دوجوم عبانم   عبانم زازا   ییادز   ییادز تفآ   تفآ وو   تمرم   تمرم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3535
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
nawootec ناشن اب  شوج  هطقن  هاگتسد  طبار  عاونا  ناونع : 

14012075 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 3636
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب هندب  شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  نیمات  ناونع : 

14012102 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ناونع : 

14011699 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشناب   ناشناب هندب   هندب شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3737

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3838
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  ناونع : 

14012104 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پمپ تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002500 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HIGH TEMPRATURE SEAL IN VITON یتراجت مان   32x100 mm زیاس یکیتامونپ  یاه  متسیس  رگلمع   viton گنیروا الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و 
ددع 33 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 3939

پمپ پمپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4040
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

ماکرتنیا فورپرتاو  یشوگ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/05 نایاپ :  خیرات 
1401/06/14 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 18 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC متسیس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004965 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   BMXCPS3500 لدم  PLC درب دربراک   M340 هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 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

ماکرتنیا ماکرتنیا فورپرتاو   فورپرتاو یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 4141

HVACHVAC  متسیس متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4242
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تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  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 23 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ قرب 25  عیزوت  لوژام  هداد -  زکرم  درادناتسا  تینوی  کر 42  تازیهجت - : لماش   TIA-642 درادناتسا ساسا  رب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - BTU24000 ناوت اب  یزاگ  رلوک  یدومع - 

TIA-642 درادناتسا ساسا  رب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001113000004 زاین :  هرامش 

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تخاس  1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  تامدخ  رش ح  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4343
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف تسویپ  . ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  ناشول  هپت  هایس  هوکراغ و  یبعکم  رتم  نزخم 1000 یرتم  هلت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم  یناتسا  ناگدننک  تکرش 

1101005117000830 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اهتسپ و تخاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IDS هدنزاس عجرم   IDS850 لدم یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات   RTU تراک الاک :  مان 
( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب  هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  یدقن  تخادرپ  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینارمع تارابتعا  بذج  لیلد  هب  یروف  لیوحت  تسا  یمازلا  هتفس  دصرد  ندش 10  هدنرب  تروصرد   . دشاب یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش طقف   طقف تسویپ   . . تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط ناشول   ناشول هپت   هپت هایس   هایس وو   هوکراغ   هوکراغ یبعکم   یبعکم رتم   رتم 10001000 نزخم   نزخم یرتم   یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب یمیم   تکرش   تکرش هبهب   زاجم   زاجم یناتسا   یناتسا ناگدننک   ناگدننک

4444
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یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخ 1و2 هبملت  یاه  نیبروت  هب  طوبرم   DISPLACEMENT TRANSMITTER FCV تراک تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001071 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همه ماجنا  زادعب  هنیزه  تخادرپ  ،IPC6012-CL3-2221 درادناتسا تیاعر  ، درادناتسا یدنب  هتسب  ، هلاسکی یتناراگ  ، ینفداهنشیپ هئارا  تامازلا :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص و06152610100  09163713176 سامت.دشاب یم  یدربراک  شیامزآ  دات  تادهعت و 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 وو 11 هناخ   هناخ هبملت   هبملت یاه   یاه نیبروت   نیبروت هبهب   طوبرم   طوبرم   DISPLACEMENT TRANSMITTER FCVDISPLACEMENT TRANSMITTER FCV  تراک تراک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4545
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسا  ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
ناتسا  ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق

نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، زربلا
ناتسیس و ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا  ،

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب
مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455270 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/14هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجتو  اه  هدننک  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/5/1هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/6/12عبنم داهنشیپ  ینف 1401/5/1  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RACK CONSOLE DRAWERS CYBER VIEW یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تازیهجتو   تازیهجتو اهاه   هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4646

RACK CONSOLE DRAWERS CYBER VIEWRACK CONSOLE DRAWERS CYBER VIEW ناونع : : ناونع 4747
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گب لامسا  تابر  هب  طوبرم  اتلد  وی  یپ  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000637 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بسک و ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   UNIT CPU-1 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 
ماس راک 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج  تروصب 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  PLC هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002504 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   REPLATER POWER SUPPLY 4/20 MA تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم  - سنمیز  PLC هیذغت عبنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گبگب لامسا   لامسا تابر   تابر هبهب   طوبرم   طوبرم اتلد   اتلد ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 4848

سنمیز سنمیز   PLCPLC  هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 4949
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ناتسدرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - نویساربیلاک یرادهگن و  ریمعت و  لماش - : یناسربآ  یاهحرط  بآ  عبانم  شیاپ  هکبش  یکینورتکلا  تازیهجت  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و ینف ) یورین   ) یرادهگن تاعلاطم ، تامدخ 

یناسربآ یاهحرط  بآ  عبانم  شیاپ  هکبش  یکینورتکلا  تازیهجت  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001163000011 زاین :  هرامش 

ناتسدرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه هاگورین  هکبش و  ای  دس  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

جدننس ناتسدرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616943341 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  یارسنامهم  بنج  ناملاش - هار  هس  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622949-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622947-087 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت لماش - : - : لماش یناسربآ   یناسربآ یاهحرط   یاهحرط بآبآ   عبانم   عبانم شیاپ   شیاپ هکبش   هکبش یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ینف ) ) ینف یورین   یورین  ) ) یرادهگن یرادهگن تاعلاطم ، ، تاعلاطم تامدخ   تامدخ نویساربیلاک -  -  نویساربیلاک

5050
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نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات کیبآ و  زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000047 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  کرادم  دانسا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375112-028  ، 3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: 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

تارادا تارادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قباطم   ، co زاگ تظلغ  گولانآ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* یناریا بوغرم  یالاک  * 

1101001036000457 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   COMPUR MONITORS هدنزاس عجرم   Statox 501 لدم زاگ  شجنس  هاگتسد   CO روسنس الاک :  مان 
شیوپ

ددع 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** دوش هداد  تمیق  تسویپ  حرش  زاین ه  دروم  یالاک  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. دوش هعلاطم  تقدب  اهب  شسرپ  دافم  مهم و  تاکن  لیاف  لوا  تسویپ   ) تسویپ لیاف  قبط  تاحیضوت  ریاس 

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

coco  زاگ زاگ تظلغ   تظلغ گولانآ   گولانآ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5252
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب  ینمیا  یوردوخ  راوخشتآ  متسیس  هب  طوبرم  یولف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002514 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  یژرنا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   in 4 زیاس یناشن  شتآ  بآ  موف و  نایرج  قیرزت  لرتنک  جولد  ریش  هعومجم  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  قبط  بوغرم  تیفیک  اب  ینمیا  یوردوخ  راوخشتآ  متسیس  هب  طوبرم  یولف  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552648-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ بآبآ   وو   موف   موف نایرج   نایرج قیرزت   قیرزت لرتنک   لرتنک جولد   جولد ریش   ریش هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 5353
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیاه رآ  یو  نا  نژیو -  کیاه   ip تلاب لسکیپ  اگم  نیبرود 4  نژیو -  کیاه   poe ماد لسکیپ  اگم  نیبرود 4  لماش - : یتینما  متسیس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 4k هکبش تراک  دراه و 2  لاناک 4  نژیو 16 

یتینما متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا 
دشابیم  تسویپ  رد  تسیل 

1201001632000031 زاین :  هرامش 
نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دوبن  لوبق  لباق  لقن  لمح و  هنیزه  چیه  لیوحت و  لحم  رد  دشاب و  یتناراگ  یاراد  دشابیم و  تسویپ  تسیل  رد  سانجا  مامت  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشابیمن  دات  دروم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هناماس  رد  روتکاف  دوشیم و  هیوست  یراک  زور  هد  لیوحت  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: 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   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - - نژیو نژیو کیاه   کیاه   ipip تلاب   تلاب لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   44 نیبرود   نیبرود نژیو -  -  نژیو کیاه   کیاه   poepoe ماد   ماد لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   44 نیبرود   نیبرود لماش - : - : لماش یتینما   یتینما متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش وو ...  ...   -  - 44kk هکبش   هکبش تراک   تراک   22 وو   دراه   دراه   44 لاناک   لاناک   1616 نژیو   نژیو کیاه   کیاه رآرآ   یویو   نانا  

5454
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  نایسراپ  رتفد  تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000042 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09373442471: سامت هرامش  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ییویدار  تازیهجت  ملق  29 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000076 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  تالاصتا  دربراک  لکین  یراکبآ  اب  جنرب  سنج   BNC روتکناک الاک :  مان 

ددع 29 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج بونج نایسراپ   نایسراپ ربرب   یژرنا   یژرنا عیانص   عیانص هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش نایسراپ   نایسراپ رتفد   رتفد تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5555

ییویدار ییویدار تالاصتا   تالاصتا دربراک   دربراک لکین   لکین یراکبآ   یراکبآ اباب   جنرب   جنرب سنج   سنج   BNCBNC  روتکناک روتکناک ناونع : : ناونع 5656
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  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 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000041 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09373442471: سامت هرامش  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج بونج نایسراپ   نایسراپ ربرب   یژرنا   یژرنا عیانص   عیانص هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5757
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب لاحمراهچ و 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CP-7821 لدم وکسیس   IP نفلت هاگتسد  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003423000073 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  لدم 7821  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

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

ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ  ًامازلا  دوش و  یراددوخ  هباشم  یاه  لدم  هئارا  زا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  رثکادح 10  یدقن  تروصب  هیوست 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه 

دیریگب سامت  یحلاص  یاقآ  هرامش 09131857109  اب  زاین  تروصرد 

8817613565 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یلصم  یوربور  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242970-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CP-782 1CP-782 1 لدم   لدم وکسیس   وکسیس   IPIP نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد 1010 ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 93 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sacvxqx8a4ppf?user=37505&ntc=5633050
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5633050?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD HPE دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002940 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   SFP لدم  Media هکبش لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1 TB 6G SAS 7/2K 3/5IN HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تسویپ  حرش  لودج  ساسارب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  تهج  دشاب  یمن  یلصا  تسا و  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لاطبا  هلزنم  هب  هئارا  مدع  یمازلا و  ینف  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن و 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDD HPEHDD HPE  دراه دراه ناونع : : ناونع 5959
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بویعم  OPGW یرون ربیف  بیع  عفر  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000309 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هزمح  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلپسا سا و  یپ  وی  هارمه  هب  هکبش  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  رظن  دم  یباختنا  دکناریا  ***

1101003106000119 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 10642   m 1 قمع  U 42 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپزور  هجو 30  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بویعم بویعم   OPGWOPGW  یرون یرون ربیف   ربیف بیع   بیع عفر   عفر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6060

تیلپسا تیلپسا وو   ساسا   یپیپ   ویوی   هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6161
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ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هتفرگ  سامت  سانشراک  اب  دوش و  یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل  - ددع 300 دادعت : D6 (- کیرتوت )BNC کجرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004958000058 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  تالاصتا  دربراک  لکین  یراکبآ  اب  جنرب  سنج   BNC روتکناک الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک و دات  زادعب  هجو.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - تسا لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  دیرخ  تساوخرد  - تسا دیرخ  تهجافرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تعاس  09131079078 ییولاخ یاقا  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  ات 20  نیب 15  الاک  لیوحت 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

D6D6 (-(- کیرتوت کیرتوت )) BNCBNC کجرس کجرس ناونع : : ناونع 6262
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  ، هعومجم  3 دادعت هب   42E1 ELECTRICAL INTERFACE BOARD 75OHM-TNHDOSP3DBO1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرالاس سدنهم   09155413400  . دشاب
1101004794000047 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HUMANITY یتراجت مان  هنایار  هکبش   8E1/Ethernet لدبم تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

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

لاسرا هنیزه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ، هعومجم  3 دادعت هب   42E1 ELECTRICAL INTERFACE BOARD 75OHM-TNHDOSP3DBO1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرالاس سدنهم   09155413400 .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعومجم هعومجم   33 دادعت دادعت هبهب     4242 E1 ELECTRICAL INTERFACE BOARD E1  ELECTRICAL INTERFACE BOARD 75OHM-TNHDOSP3DBO175OHM-TNHDOSP3DBO1 ناونع : : ناونع 6363
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یزرواشک یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  نوفورکیم (  نودب  هدننک  رارکت  میسیب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000048 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
KENWOOD هدنزاس عجرم   KENWOOD یتراجت مان   TKR-D710 لدم  W 50 ناوت  Mhz 174-136 سناکرف هدننک  رارکت  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

سراپ جوم  راشتنا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  تروصب 4  یلام  رتافد  رد  تبث  دیئات و  لیوحت ،  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  APNGPRS مدوم بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000782 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   APN لدم یتعنص  مدوم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوفورکیم نوفورکیم نودب   نودب هدننک   هدننک رارکت   رارکت میسیب   میسیب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

مدوم مدوم بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   13 دادعت هب  سپلت   CTU-S مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرالاس سدنهم   09155413400 .دشاب
1101004794000048 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTU-S.V35 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

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

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   13 دادعت هب  سپلت   CTU-S مدوم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرالاس سدنهم   09155413400 .دشاب

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپلت سپلت   CTU-SCTU-S مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6666
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   1 دادعت هب  سپلت   CTE-S مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرالاس سدنهم   09155413400 .دشاب
1101004794000049 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTE-S.V35 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

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

09155413400 .دشاب هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   1 دادعت هب  سپلت   CTE-S مدوم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرالاس سدنهم 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سپلت سپلت   CTE-SCTE-S مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 93 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6axx366shlvxs?user=37505&ntc=5633343
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5633343?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم 09155413400 .دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  همانتنامض - - یاراد  لانیجروا - ، هاگتسد  14 دادعت هب   CTU-S V.35 مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرالاس

1101004794000050 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTU-S.V35 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دک  ناریا  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه  همانتنامض - یاراد  لانیجروا - ، هاگتسد  14 دادعت هب   CTU-S V.35 مدوم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرالاس سدنهم  09155413400 .دشاب

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** تسویپ لیاف  اب  قباطم  هناسر  لدبم  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003035000020 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LEVEL ONE هدنزاس عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   GVT-4000 لدم  media convertor هکبش لدبم  الاک :  مان 

متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناسر هناسر لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  ناونع : 

14012100 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب 09155413400 یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددع ،  28 دادعت هب   V35 CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرالاس سدنهم 

1101004794000051 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CAB-SS-V35-MT لدم طبار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرالاس سدنهم  .دشاب 09155413400  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددع ،  28 دادعت هب   V35 CABLE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V35 CABLEV35 CABLE ناونع : : ناونع 7171
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مولع سیدرپ   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095235000078 زاین :  هرامش 

مولع سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
میس فالک - ود  هرمن 1/5 نامرک  ناشفا  میس  - فالک ود  هرمن 2/5 نامرک  ناشفا  میس  - فالک کی  رلوک  لباک  فالک - ود  یتک 6  هکبش  لباک  - رتم دص  هرمن 2/5 تکاد  - 

فالکود ترا  ناشفا 2/5 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

تراپ  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417614411 یتسپ :  دک  مولع ،  ناگدکشناد  نارهت - هاگشناد  بالقنا - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112465-021  ، 61112880-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61112880-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7272
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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 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1mothem lte wireless 4g lan port تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000784 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1mothem lte wireless 4g lan port :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 mothem lte w ire less  4g lan portmothem lte w ire less  4g lan port ناونع : : ناونع 7373
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000025 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  دیرخ  - 

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

1401/06/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  دابآ  رخف  یهار  هس  هدودحم  رهش  نیگشم  لیبدرا -  یرون  ربیف  یاه  ریسم  یزاسون  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000932 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  یشک  لباک  طقف  هریغ  مراهچ و  لباک  هدش  یرافح  لاناک  رد  یشکلباک  یاربدعب  هب  مراهچ  یاهلباک  دوجو  تروص  رد   :: 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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه ریسم   ریسم یزاسون   یزاسون وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 7575
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NZ رک ورک 12 لباک 48 ولیلع  ریم  رهش  نیگشم  لیبدرا -  یرون  ربیف  یاهریسم  یزاسون  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000933 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

OTDR مارگاید یاراد  هدش  هدافتسا  یاه  لباک  یندچ  هچضوح  برد  ربتعم  یاهدنرب   :: 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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیلانگیس تست  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000033 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یربنق  سدنهم  یاقآ  هرامش 09111196063  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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

NZNZ رکرک 1212 ورک   ورک 4848 لباک   لباک وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یاهریسم   یاهریسم یزاسون   یزاسون وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 7676

گنیلانگیس گنیلانگیس تست   تست ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7777

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

5633028APNوMPLS یزاس هچراپکی  هکبش  یزادنا  هحفص 15)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5633210 تراظن  متسیس  لیمکت  تهج  مالقا  یدادعت  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرنهو5633219 یبدا  راثآ  تبث  بو  تحت  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
درادناتسا ینابیتشپ  هئارا  تهج  رازفا  مرن  ءاقترا  دیلوتو و  سلجمروماو  یقوقح  تنواعم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح و5633309 تنواعم  یرنه  یبدا و  راثآ  تبث  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ 
(IIF) رازفا مرن  هب  طوبرم  درادناتسا  ینابیتشپ  هئارا  تهج  رازفا  مرن  ءاقتراو  دیلوت 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5633546 تازیهجت  نیبرود و  رتست  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5633846 ( ور تشپ و  هحفص  هدنورپ (  هحفص 15)نکسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5634014 زکرم  تهج  گنیژراش  رازفا  مرن  بصن  هحفص 15)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوفوس5634058 لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5634083 مرن  هناماس  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5634180 زکرم  یکیزیف  هحفص 28)تخاس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم و5634354 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناتسرامیب5634407 یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  هحفص 15)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هقلعتم5634459 تامزاول  اب  هتسبرادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخس5634584 یس  رهش  یریوصت  شیاپ  تهج  تاقلعتم  ریاس  نیبرود و  مالقا  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود 56348994 نژیو -  کیاه   poe ماد لسکیپ  اگم  نیبرود 4  لماش - : یتینما  متسیس  نیمات 
هکبش تراک  دراه و 2  لاناک 4  نژیو 16  کیاه  رآ  یو  نا  نژیو -  کیاه   ip تلاب لسکیپ  اگم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 4k

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 93 ھحفص 61 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20  هب  رتم  لوط 2*2  عافترا و  هب  ینتب "  یسرجوین  عنام   " ولبات دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000082 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت هبهب   رتم   رتم   22 ** 22 لوط   لوط وو   عافترا   عافترا هبهب   ینتب "  "  ینتب یسرجوین   یسرجوین عنام   عنام  " " ولبات ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فیر کی  هجرد  ییزجود  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093220000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  مشیربا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8178954189 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  راولب  مشیربا  رهش  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37450001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37450005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفریج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  مرف  تاصخشم  دادعت و  قباطم  نامرف  ولبات  غارچ و  هیاپ  هارمه  هب  هناخ  ییامنهار 3  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050014000042 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تفریج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  هدنزاس  عجرم   N-3 لدم هارراهچ  دربراک  ددع  پمال 435  دادعت   LED پمال عون  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یگنهامه 09135821348 نفلت  .ددرگ  جرد  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  تازیهجت  هیلک  تمیق  عومجم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09139404619

7861763115 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43311886-034  ، 43312133-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43312132-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیر فیر کیکی   هجرد   هجرد ییزجود   ییزجود یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

نامرف نامرف ولبات   ولبات وو   غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   هناخ   هناخ ییامنهار  33   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7 یرهش  تامدخ  ینارمع  تایلمع  یارجا  تهج  حلاصم  لمح  یریگراب و  هیهت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097241000011 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دزی حلاصم  یامیس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ینت  هتسش  هسام  الاک :  مان 

نت 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یعامتجا  هافر  اک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  هئارا 

تسیمازلا هبنش 1401/06/12  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  تسارح  رتفد  هب  فلا و ب  تاکاپ  هئرار 

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

یرهش یرهش تامدخ   تامدخ ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تهج   تهج حلاصم   حلاصم لمح   لمح وو   یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KASRA MAXA IPCAM 1500 POE تاصخشم اب  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم  یتناراگ  اب 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
1101090049002053 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   IP 2MP AHP-LPR2005 لدم  IP هکبش تحت  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

KASRA MAXA IPCAM 1500 POE تاصخشم اب  ناوخ  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ  اب 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
 . دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  ًافرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ  یتیریدم و  رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094095000282 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ  یتیریدم و  رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23388034-077  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یریگ   یریگ شرازگ   شرازگ وو   یتیریدم   یتیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناوخ ، ، ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ریظن   ریظن ییاهرازفا   ییاهرازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  یتناس  رتم و 30  هلیم 5  لوط   B 680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101090049002055 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   B680 لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم  یتناس  رتم و 30  هلیم 5  لوط   B 680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  ًافرص  دک  نریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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   3030 وو   رتم   رتم   55 هلیم   هلیم لوط   لوط   B 680B 680 لدم   لدم   FAACFAAC  کیلوردیهورتکلا کیلوردیهورتکلا دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dahua ip camera لدم :  رتم  یگنر 150  بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Speed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr

1101091795000021 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Dahua ip camera Speed Dome لدم :  رتم  یگنر 150  بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Model ipc-sd5A445X-Hnr

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Dahua ip cameraDahua ip camera لدم :  :  لدم رتم   رتم   150150 یگنر   یگنر بشبش   ردرد   دید   دید وو   4545 xx  موز موز  ، ، مادیپسا مادیپسا   44 گمگم   اوهاد   اوهاد دنرب   دنرب یکیفارت   یکیفارت نیبرود   نیبرود دددد     55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
Speed Dome Model ipc-sd5A445X-HnrSpeed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr

8585
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  اب  یناریا  ییوردوخ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک هدافتسا   2362200878390001

1201001326000106 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   یناریا   یناریا ییوردوخ   ییوردوخ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8686
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جرک یرادرهش  ود  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یرادرهش  هقطنم 2  حطس  یکیفارت  یاهولبات  تازیهجت و  بصن  هیهت و  تهج  راکنامیپ  یریگراکب  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095326000011 زاین :  هرامش 

هقطنم 2 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  نعت  کالم  یمازلا و  مالعتسا ) یداهنشیپ  تمیق  لوادج  صخالاب  مالعتسا (  یاهتسویپ  دات  لیمکت و  هئارا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  شودخم  طورشم و  یداهنشیپ ،) تمیق  لوادج  صوصخب   ) کرادم صقن  یاراد  ای  کرادم و  دقاف  تاداهنشیپ 

3134851889 یتسپ :  دک   ، 2 جرک هقطنم   یرادرهش   - دنق هناخراک  هاراراهچ  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32215861-026  ، 32262290-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32262290-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فاوخ ناتسرهش  دابآرصن  یرایهد   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ یریگراکب   یریگراکب مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 8787

درادناتسا درادناتسا ویناک   ویناک لودج -  -  لودج ناونع : : ناونع 8888
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، درادناتسا عافترا 50  لودج  رتم   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
40*30، درادناتسا ویناک  رتم  1000

هناخراک برد  لیوحت  درادناتسا 35*35  لودج  رتم  1500
1101096444000002 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  دابارصن  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  سمش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 42   cm 15 تماخض  35x35 cm داعبا یلیف  خپ  بل  ینتب  لودج  الاک :  مان 

سمش نتب  نایواک 
ددع 102 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  سمش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 36   cm 15 تماخض  30x40 cm داعبا یلیف  ویناک  ینتب  لودج  الاک :  مان 

سمش نتب  نایواک 
ددع 70 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نتب سیتب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 50 نزو یدنب  هتسب  دقاف   15X30X50cm زیاس راد  خپ  یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادناتسا هیدات  یاراد  حلاصم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9569115981 یتسپ :  دک  دابآ ،  رصن  - یمالس - فاوخ - یوضر ناسارخ  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54273424-051  ، 54284001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54284001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسراهب ناهفصا –  روحم  ینایم  ژوفور  رد  یسرجوین )   ) یلصفم ینتب  ظافح  یزاس  ریز  ماجنا  تهج  نتب  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000161 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 15 یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15 - 01 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش هزور  همه  ات  زا 1401/6/3  دانسا  تفایرد   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  زج 

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/06/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا  هب  یعرف  یاهرذگ  یهدناماس  - 

نارار  یدام  یهدناماس  - 
نارارزبس  یاضف  لوادج  یهدناماس  - 

رصق  هلحم  یهدناماس  - 
ناملس  نابایخ  رد  یرهش  قوتاپ  ثادحا  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  - .. 

باسح هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  ناونع  هب  غلبم  دصرد  یبتک 5  همان  یفرعم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش یج  نابایخ  رد  عقاو  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ینایم   ینایم ژوفور   ژوفور ردرد   یسرجوین )  )  یسرجوین  ) ) یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یزاس   یزاس ریز   ریز ماجنا   ماجنا تهج   تهج نتب   نتب لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

یهدناماس یهدناماس یلصا - - یلصا هبهب   یعرف   یعرف یاهرذگ   یاهرذگ یهدناماس   یهدناماس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9090
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(( 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

انیس نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم دنب 5 هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000063 زاین :  هرامش 
نارهت انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنب هار  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد تدم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: 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

یرتم یرتم 55 دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 93 ھحفص 73 
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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  دیدج  تیریدم  یا  هرکرک  کیتاموتا و  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ، دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ دانسا  ینف و  تاصخشم  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ

1201001170000009 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینف و تاصخشم  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ یزرواشک  کناب  دیدج  تیریدم  یاهرکرک  کیتاموتا و  یاه  برد  یزادناهار  بصن و  لمح ، ، دیرخ مالعتسا  - 
( یتسویپ دانسا 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  هدرپس   ) یزیراو شیف  ریوصت  هارمهب  هدش و  ءاضما  رهم و  لیمکت ، زا  سپ  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  تمیق ، مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا ) 

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیریدم و5634354 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتم5634366 یتناس  رتم و 30  هلیم 5  لوط   B 680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا هحفص 62)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزادنا5634458 هار  بصن و  اب  یناریا  ییوردوخ  دنب  هحفص 62)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هرکرک   هرکرک وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح ،، دیرخ دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 93 ھحفص 74 
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب لاحمراهچ و 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDBW2431EP-S-S2 لدم آوهاد  لاتیجید  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003423000074 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اضر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY یتراجت مان   CA-D480BP-2812A لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یرساود
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613565 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یلصم  یوربور  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242970-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDBW2431EP-S -S2HDBW2431EP-S -S2 لدم   لدم آوهاد   آوهاد لاتیجید   لاتیجید هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1515 ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 93 ھحفص 75 
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000270 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لک  هرادا  یتسیزهب  رابنا  ات  لقنو  لمح  هنیزه 

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب ردرد   دوجوم   دوجوم تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 93 ھحفص 76 
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ -  لیاف  قباطمرهش  ینیمخ  یریوصت  تراظن  متسیس  لیمکت  تهج  مالقا  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101004579000133 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  یتراجت  مان   tb 8 تیفرظ  skyhawk 8000 st لدم لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: 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

یزرواشک یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  میسیب (  نفلت و  تاملاکم  طبض  متسیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000047 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادرف هناماس  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ادرف  هناماس  نیهب  یتراجت  مان   DLS2000 لدم تاملاکم  یلاتیجید  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  تروصب 4  یلام  رتافد  رد  تبث  دیئات و  لیوحت ،  زا  سپ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تهج   تهج مالقا   مالقا یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

میسیب میسیب وو   نفلت   نفلت تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003963000008 زاین :  هرامش 

جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکزم  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یناقمرو ،  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکزم  - یجاسن هناخراک  بنج  یدمحم -  تشهب  یدنبرمک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6616883651

33383572-087  ، 33383571-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383570-087 :: 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

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشخر 054-31137377 مناخ  سانشراک :  تسویپ .  ینف  طیارش  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000235 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکرت رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   CCTV TESTER یتراجت مان   GA-K625 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

انمض دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزکرم و  رابنا  لیوحت  لحم   . دشاب یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: 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

جدننس جدننس یناقمرو   یناقمرو دیهش   دیهش یایا   هفرح   هفرح ینف   ینف زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 5  ات  رثکادح  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگآ  جرد  خیرات 

نوراک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ هرامش 2  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 3.211.000.000 

هام دادرارق 12  یارجا  تدم 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  ناریا -  تفن  یلم  تکرش  تسارح  نامزاس  زا  ناراکنامیپ  یتینما  ینف و  هیدات  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رد یگنهامه  رتفد  ای  ورسخ و  رصان  شبن  یا  هنماخ  هللا  تیا  راولب  یناشن  هب  رهشمرخ  رد  تکرش  یزکرم  رتفد  اهدادرارق د  یقوقح و  روما  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
قاتا 209 یبونج  مود  هقبط  کالپ 20  مجنپ  نابایخ  یلوبمالسا  دلاخ  نابایخ  یناشن  نارهت 

06132121611 - 06132121612 :: نفلت :: AOGC.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

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** تسویپ لیاف  اب  قباطم  نیبرود  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003035000012 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هرقف  1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن ناونع : : ناونع 9999

 ***  *** تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : *** *** ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس نادنز   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسدکی NVR 5432 4ks2 و X3500FR ND و  هتسبرادم نرود  ددع  هتسبرادم X3500FR-NEو 19  نیبرود  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش مالعا  تاصخشم  اب  چیوس  باه  ددعکی 

1101092045000007 زاین :  هرامش 
جدننس نادنز  هدننک :  رازگرب 

ارآ نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-X3500 لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  ماد 5  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ 

ددع 23 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  تخادرپ  دوب 3 - دهاوخ  دنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب 2 - همیمض  تسیل  رد  یمالعا  تاصخشم  ربارب  اقیقد  یتساوخرد  مالقا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا  دوب 4 - دهاوخ  ههام  هس 

6615765983 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نادنز  داشرا  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33172254-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33156085-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093393000002 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یاه  لیاف  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود 

 : یتسپ دک  -ط3 ،  یکشزپ مولع  هرامش 2 نامتخاس  - زیربت یرسارس  هاگشناد  سیدرپ  - هاگشناد -خ  زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166615953

33357156-041  ، 33357310-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344280-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102
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/ ییوجشناد یگنهرف  تنواعم  لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
قیقحت یشزومآ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هنیزه  یمامت  ههام )  تخادرپ 4  هباشم (  دک  ناریا  تسویپ و  یاهتسیل  اب  قباطم  هقلعتم  تامزاول  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناینغور 09163464309 لت  هدنشورف  هدهعب  لمح 

1101094815000015 زاین :  هرامش 
قیقحت یشزومآ  / یئوجشناد یگنهرف  تنواعم  لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ   ZS-3544BH لدم  IP Camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ  نما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ههام )  تخادرپ 4  هباشم (  دک  ناریا  تسویپ و  یاهتسیل  اب  قباطم  هقلعتم  تامزاول  اب  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناینغور 09163464309 یاقآ  سامت  نفلت  یکشزپ  هدکشناد  دیدج  نامتخاس  تهج  هدنشورف / 

6461643993 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگدننار  یئامنهار و  هرادا  بنج  ناگدازآ  یوک  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42426251-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42429537-061 :: 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

هقلعتم هقلعتم تامزاول   تامزاول اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103
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تخس یس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخس یس  رهش  یریوصت  شیاپ  تهج  تاقلعتم  ریاس  نیبرود و  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005550000008 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تخس  یس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینوساناپ یتراجت  مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

اند رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599134184 یتسپ :  دک  تخس ،  یس  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  تخس - یس  رهش  - اند ناتسرهش  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442330-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442337-074 :: 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

ناوخ5634227 کالپ  هحفص 62)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتیریدم و5634354 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یگنر 5634430150 بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5 
Dahua ip camera Speed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr لدم :  رتم 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود 56348994 نژیو -  کیاه   poe ماد لسکیپ  اگم  نیبرود 4  لماش - : یتینما  متسیس  نیمات 
هکبش تراک  دراه و 2  لاناک 4  نژیو 16  کیاه  رآ  یو  نا  نژیو -  کیاه   ip تلاب لسکیپ  اگم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 4k

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهحرط5634902 بآ  عبانم  شیاپ  هکبش  یکینورتکلا  تازیهجت  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  ریمعت و 
یورین  ) یرادهگن تاعلاطم ، تامدخ  نویساربیلاک -  یرادهگن و  ریمعت و  لماش - : یناسربآ 

 ... و ینف )

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تخس تخس یسیس   رهش   رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم ریاس   ریاس وو   نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MAXA FIXCARD S700 ACCESS لدم دک ،  تراک و  هلیسو ی  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم  یتناراگ  اب 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
1101090049002052 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار نیمزرس  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   FixCard S700 لدم یتراک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

MAXA FIXCARD S700 ACCESS لدم دک ،  تراک و  هلیسو ی  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  یتناراگ  اب 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ لاسرا   لاسرا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     MAXA FIXCARD S700  ACCESSMAXA FIXCARD S700  ACCESS لدم   لدم دکدک ،  ،  وو   تراک   تراک هلیسو  یی   هلیسو هبهب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف

105105
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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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف عفد  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002957 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   WATER TREATMENT PLANT WITH ACCESSORIES یتراجت مان   WTP-MK110/1 لدم یتعنص  بآ  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس 

هاگتسد 450 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5633986MAXA FIXCARD S700 لدم دک ،  تراک و  هلیسو ی  هب  بایغ  روضح و  هاگتسد 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  ربتعم  یتناراگ  اب   ACCESS

هحفص 84) )  accessaccess

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

بالضاف5634052 عفد  متسیس  هحفص 84)تاعطق  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

هکبش5633546 تازیهجت  نیبرود و  رتست  هحفص 74)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5633923 رادم  هحفص 74)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

بالضاف بالضاف عفد   عفد متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 106106

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

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

زا 93 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5634553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( . تسا هبلشم  دک  ناریا  لماک (  درادناتسا  یاراد  یمرگ  ولیک  زاگ 12 و 6 و 4  ردوپ و  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000029 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب 

ردنلیس 2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 4 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-4 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 7 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 09127393551 سامت  موزل  تروص  رد  هامکی /  لقادح  هیوست  ناگیار /  زکرم  هب  الاک  لمح  یمسر /  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنساتید5633612  FM200 قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5634553 ناریا  لماک (  درادناتسا  یاراد  یمرگ  ولیک  زاگ 12 و 6 و 4  ردوپ و  یناشن  شتآ  لوسپک 
 ( . تسا هبلشم 

هحفص 86) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

 ( .  ( . تسا تسا هبلشم   هبلشم دکدک   ناریا   ناریا لماک (  (  لماک درادناتسا   درادناتسا یاراد   یاراد یمرگ   یمرگ ولیک   ولیک   44 وو     66 وو     1212 زاگ   زاگ وو   ردوپ   ردوپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 107107

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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تارادا5634368 یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن  تازیهجت و  هحفص 38)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تهج5634627 قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح ،  ، دیرخ
بلق ناتسرامیب 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تخاسریز تاطابترا  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 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000935 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 93 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: 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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردنب5634164 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 13)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دیرخ5634497 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 87) سسکا  ( سسکا

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 93 ھحفص 87 
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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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ناوخ5634227 کالپ  هحفص 62)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتیریدم و5634354 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یگنر 5634430150 بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5 
Dahua ip camera Speed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr لدم :  رتم 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

یگنر 5634430150 بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5 
Dahua ip camera Speed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr لدم :  رتم 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

یگنر 5634430150 بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5 
Dahua ip camera Speed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr لدم :  رتم 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

یا5634222 هرکرک  کیتاموتا و  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، ، دیرخ یاهمتسیسمالعتسا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   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 93 ھحفص 88 

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


انیس نبا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5633390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000062 زاین :  هرامش 
نارهت انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

hp storage تسویپ تاصخشم  قبط  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هیوست  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دننک  تمیق  مالعا  کیتامروفنا  هنیمز  رد  صصختمو  کیتامروفنا  یاروش  همانیهاوگ  یاراد  ربتعم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن  هنیزه  دوشیم  تخادرپ  ههامود  طسقود 

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) 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

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5634473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN زاس هریخذ  هاگتسد  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000246 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   MSA 2050 SAN Dual Controller SFF لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 65  هیوست  تسا .  هدنشورف  هدهع  رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ .  هب  حرش  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5633390 قبط  زاس  هریخذ  هحفص 88)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

5634473SAN زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 88)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  " " 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

یگنر 5634430150 بش  رد  دید  موز 45xو   ، مادیپسا گم 4  اوهاد  دنرب  یکیفارت  نیبرود  دد  دیرخ 5 
Dahua ip camera Speed Dome Model ipc-sd5A445X-Hnr لدم :  رتم 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 1101 10

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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

یرتم5633392 دنب 5 یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 73) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رتم5634366 یتناس  رتم و 30  هلیم 5  لوط   B 680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا هحفص 62)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزادنا5634458 هار  بصن و  اب  یناریا  ییوردوخ  دنب  هحفص 62)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

رتم5634366 یتناس  رتم و 30  هلیم 5  لوط   B 680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا هحفص 62)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5634550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000059 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسا هدش  یراذگراب  تاصخشم  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یدایص  سدنهم  312 یلخاد 66708103 هرامشاب لاوس  هنوگ  ره  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  هکنیاو 

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

5632995Kaspersky Endpoint تاصخشم اب  هلاس  سنسیال 3  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
Detection and Response Optimum 3 years

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5633214 مرن  هتسب  یشزرو -  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یرتموپورتنآ -  لماک  تیک  یشزرو  روزیلانآ 
یتسردنت

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرنهو5633219 یبدا  راثآ  تبث  بو  تحت  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
درادناتسا ینابیتشپ  هئارا  تهج  رازفا  مرن  ءاقترا  دیلوتو و  سلجمروماو  یقوقح  تنواعم 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریذپذوفن5633225 هحفص 15)نومزآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح و5633309 تنواعم  یرنه  یبدا و  راثآ  تبث  هناماس  هعسوتو  یرادهگنو  ینابیتشپ  تامدخ 
(IIF) رازفا مرن  هب  طوبرم  درادناتسا  ینابیتشپ  هئارا  تهج  رازفا  مرن  ءاقتراو  دیلوت 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5633625  UPS یشزومآ هام و  یتناراگ 24  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یهافر یرادا  نامتخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5633694 کی  هرب  راک  شیوداپ 50 ریگ  جاب  هحفص 15)دض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنب5633786 هحفص 15)نایرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5634014 زکرم  تهج  گنیژراش  رازفا  مرن  بصن  هحفص 15)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوفوس5634058 لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 15)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5634083 مرن  هناماس  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسکونیل5634168 هخسن   50 لاکول -  هخسن   80 یلوسنک -  هخسن   720 شیوداپ -  سوریو  هحفص 15)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنآ5634204 سنسیال  وددعکی  ینامزاس  ربراک  شیوداپ 550 سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ددع  هربراک 20 کت  شیوداپ  سوریو 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم و5634354 رازفا  مرن  ناوخ ، کالپ  نیبرود  ریظن  ییاهرازفا  مرن  تازیهجت و  بصن  هیهت و 
ناوخ کالپ  یریگ  شرازگ 

هحفص 62) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 93 ھحفص 92 

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


(( 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

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

رتویپماک5634550 هحفص 91)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هاگشیامزآ5634831 رازفا  مرن  رارقتسا  یزادنا و  هار   ، بصن ، دیرخ دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
یتشادهب تنواعم 

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

یریوصت5633210 تراظن  متسیس  لیمکت  تهج  مالقا  یدادعت  هحفص 74)دیرخ  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

ردانب5634325 ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 13)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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