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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

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

140 1140 1 نمهب   نمهب   3030 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5151 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 4  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 39

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 6  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/12/04 تعاس 10  ات  لوا 

کرتا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6301989 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 10   - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ -  مایخ -  خ  ینیمخ - ماما  نادیم   :: سردآ سردآ
قاتا 137 اهدادرارق  ییارجا  روما  هرادا  ینابیتشپ -  روما  لک  هرادا  لوا  هقبط 

39903983 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005283000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302401 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشد  نیکشم  رهش  حطس  کالما  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزیمم  هرادا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزاریش دایص  دیهش  راولب  عطاقت  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  تشد  نیکشم  جرک   ، 3177968698 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیزیف یکیزیف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

لرتنک و6302139 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6302402 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302102 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعیرش  ناتسرامیب  یبآ  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  بصن  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتعیرش ناتسرامیب  یبآ  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  بصن  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشم  نابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یبآ یبآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 69 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p927cdpsdgcns?user=37505&ntc=6302102
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6302102?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000212 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302139 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/12/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  کیفارت  تیریدم  لرتنک و  زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  طبترم  یتارباخم  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  کی  هبتر  لقادح  یاراد 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005221000170 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302405 :: هرازه هرازه :: 1401/12/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمز  ییاوه و  ینویساموتا  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  دیدزاب ، یاه  تیلاعف  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیمز ییاوه و  ینویساموتا  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  دیدزاب ، یاه  تیلاعف  یراپس  نورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  (ع ) اضر ماما  راولب  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب  جرک   ، 3149684114 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زربلا

:: 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

کیفارت کیفارت تیریدم   تیریدم وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تباث   تباث یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

ینیمز ینیمز وو   ییاوه   ییاوه ینویساموتا   ینویساموتا تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دیدزاب ، ، دیدزاب یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 69 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gcrgqejykrbn3?user=37505&ntc=6302139
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6302139?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2ypg6d9hxdjba?user=37505&ntc=6302405
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6302405?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001119000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:30عبنم تعاس :   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302419 :: هرازه هرازه :: 1401/12/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  یریوصت  تراظن  هناماس  گنیروتنوم  قاتا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزکرم یریوصت  تراظن  هناماس  گنیروتنوم  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1402/06/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش داتسا  راولب   ، 5156957734 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

سراف قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001324000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/12/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302421 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک  هاگورین  یزاگ  یاهدحاو  ( PLC  ) تظافح لرتنک و  متسیس  لماک  هعومجم  ود  نیمات  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یترارح قرب  یورین  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1402/06/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 182 یعرف 13.5  هچوک 13  مرا  راولب  زاریش   ، 7143673769 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس گنیروتنوم   گنیروتنوم قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

هاگورین هاگورین یزاگ   یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو ( ( PLCPLC  ) ) تظافح تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس لماک   لماک هعومجم   هعومجم ودود   نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 69 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/phwekdct6q4ez?user=37505&ntc=6302419
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6302419?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5aalr7ujcpf7c?user=37505&ntc=6302421
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6302421?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " 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

یبآ6302102 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  بصن  حلاصم و  هحفص 6)هیهت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسات6302593 کینورتکلا  یاهمتسیستظافح  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 69 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/516 و 1401/517 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   327/780/000/000 دروارب :  هکبش  شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  فلا -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  386/000/000/000 دروارب :  رتنس  اتید  یاخاسریز  تازیهجت  دیرخ  ب -

لایر   12/555/600/000  : فلا نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  13/720/000/000 نیمضت ب : 

یتسپدک 75949-94156 ادخهد -  نابایخ  شبن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب -   :: سردآ سردآ

32403333-9 :: 32403341و058 ) نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32403342 :: 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

یکیزیف6301989 تخاسریز  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روما  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و6302139 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت6302369 شیاپ  تهج  یرونربیف  یارجا  هحفص 17)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزکرم6302419 یریوصت  تراظن  هناماس  گنیروتنوم  قاتا  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6302633 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
هاگورین

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاجم6302658 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رتنس رتنس اتید   اتید یاخاسریز   یاخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هکبش -  -  هکبش شزادرپ   شزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارجاهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/11/23هرامش زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/12/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302008 :: هرازه هرازه :: 1401/12/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم  تارجاهم   :: سردآ سردآ

سامت 88969737-85193768-02141934 زکرم   38628120-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/12/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302022 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/12/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یلودج و  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 45/200/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/260/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

4222820-086 :: 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

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یکیفارت یکیفارت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر 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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ریمنهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094866000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:30هرامش تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/12/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302136 :: هرازه هرازه :: 1401/12/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یناما  یاهراک  یزاسریز و  تهج  حلاصم  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  ریمنهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,411,486,220 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   170,574,311 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریمنهب یرادرهش  ریمنهب -  رهش  ناردنزام -   ، 4744115916 یتسپ :  دک  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 08:00  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:30  تیاغل   1401/12/04

هیاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 30:14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302383 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14:45   - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کزیرهک رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هژورپ 4  یارجا  تدم 

لایر هیلوا 120.044.650.000  دروآرب  غلبم 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  هدرپس 6.002.232.500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع هب  لحارم   ، هیلک رد  یهگآ  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  غلبم 3.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا 

.تسا هصقانم  هدنرب 

اهدادرارق روما  دحاو  کزیرهک  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  کزیرهک  مق  نارهت  میدق  هداج  کزیرهک  یرادرهش  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

یلخاد 250  02156523850 :: 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

رهش رهش حطس   حطس یناما   یناما یاهراک   یاهراک وو   یزاسریز   یزاسریز تهج   تهج حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ موس   موس زاف   زاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت وو   الاک   الاک دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 8:30عبنم  - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302459 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش هصقانم  ناونع   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاره -  روحم  رد  یرتم  ات 6  یلصفم 3  ینتب  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ، 

دروارب 24,042,575,500 
رایرهش  نارهت  روحم  رد  کماداب  لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج  یسدنه ،  حالصا 

لایر دروارب 20.916.282.293 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000219 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302513 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  یسرج  وین  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  یسرج  وین  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,941,791,566 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

نمیا نمیا وو   لودج   لودج اباب   ریسم   ریسم یزاسادج   یزاسادج یسدنه ،  ،  یسدنه حالصا   حالصا یلصفم -  -  یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت لماش :  :  لماش هصقانم   هصقانم ناونع   ناونع   22 ناونع : : ناونع
لپلپ یزاس   یزاس

1313

ناریح ناریح یاه   یاه سوق   سوق یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب یسرج   یسرج وین   وین ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

لوا هلحرم  پاچ  یا  هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

عجرم 401/167-176 هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/12/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم خیرات 1401/12/18عبنم ات  رثکادح  داهنشیپ  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302516 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/20دکدک   حبص  تعاس 8/30  اهداهنشیپ  تئارق  لحم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  هیلوا 40.108.688999  دروآرب  یلزناردنب - ناتسرهش  رانکبآ  ابارق   - ییاتسور هار  تلافسآ  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 21.181.981.571  دروآرب  رهشناوضر -  ناتسرهش  نربریپ  هچبریش   - ییاتسور هار  تلافسآ  . 2

لایر  هیلوا 23.241.366.720  دروآرب  نالیگ - ناتسا  قرش  یعرف  یاههار  رد  درس  یشک  طخ  یارجا  تایلمع  . 3
لایر هیلوا 25.002884.910  دروآرب  تفش - ناتسرهش  ربوچ  هب  باروگرس  دمحا  یعرف  هار  روحم  رد  عقاو  تشپ  گنلپ  لپ  ضیرعت  . 4

لایر  هیلوا 97.513.050626  دروآرب  دابآوره -) لنوپ - هدودحم ی   ) لاخلخ لنوپ  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  . 5
لایر هیلوا 157٬680.971.252  دروآرب  دابآ -) بلاط  دور - نسح   ) یلزنا تشر   - روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  . 6

لایر  هیلوا 25.429.725.010  دروآرب  رسدور - ناتسرهش  نکشمال  رباوگ -  هرگ  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  . 7
لایر هیلوا 36.404.310.733  دروآرب  رسدور - ناتسرهش  هیالک  نالک  هردلک   - ییاتسور هار  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  . 8

لایر هیلوا 7.006.353.420  دروآرب  لکهایس  - ناتسرهش  لواین  سپ  هوک  ییاتسور  هار  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ، . 9
ءاشن تشل  ناملول  رس و  هتک  دابآ  رفعج  دابآ  بلاط  ناجیش  مامخ   - ییاتسور یاههار  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم  هصقانم  مود  دیدجت  . 10

لایر هیلوا 89.747.199.579  دروآرب  تشر  ناتسرهش 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 5  لقادح  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هار  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  - 

لایر غلبم 1.000.000  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  طقف  تخادرپ  هجو  زیراو  هوحن  دانسا و  تمیق  - 

دک 013 نفلت 33112283 و 33110154  نیزنب  پمپ  یوربور  راسلگ  نابایخ  تشر  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

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

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000218 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302520 :: هرازه هرازه :: 1401/12/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  ولبات  هیاپ  ولبات و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا رد  زاین  دروم  یاه  لحم  ریاس  ناریح و  یاه  سوق  یزاس  نمیا  یارب  ولبات  هیاپ  ولبات و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   982,318,254 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1402/03/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

لپلپ ضیرعت   ضیرعت یعرف -  -  یعرف یاههار   یاههار ردرد   درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ییاتسور -  -  ییاتسور یاه   یاه هار   هار تلافسآ   تلافسآ ناونع : : ناونع 1515

اهاه سوق   سوق یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ 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 69 ھحفص 14 
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جدننس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدشدیدجت مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005547000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/12/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302616 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/12/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  30/570/746/000 دروارب : جدننس  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یربارت هار و  هتشر  رتالاب  ای  هبتر 5  لایر -   1/528/537/300 نیمضت : 

نفلت یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  یرادرهش  هرامش 2  نامتخاس  کرمگ  هرادا  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  جدننس -   :: سردآ سردآ
08733170708

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد  -02141934 :: 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

مق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش لیطعت  مایا  زج  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/12/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا 14:20 تقو  نایاپ 

هدنیآ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302635 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  هطوبرم  توک  پات  رن و  دراه  هارمه  هب  دیرکسا  تروص  هب  نمفاه  نیشام  اب  ارجا  تهج   ) دیفس یئزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن هیهت  یمومع 

لایر هدرپس 3.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس یاهنامیپ  روما  دحاو  نیرا  رالات  بنج  ریدغ  راولب  مق   :: سردآ سردآ

02532425113 :: 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1717

توک توک پات   پات وو   رنرن   دراه   دراه هارمه   هارمه هبهب   دیرکسا   دیرکسا تروص   تروص هبهب   نمفاه   نمفاه نیشام   نیشام اباب   ارجا   ارجا تهج   تهج  ) ) دیفس دیفس یئزج   یئزج ودود   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تیون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش تیاغل  خیرات 1401/11/30  زا   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم 19عبنم تعاس  - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302658 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها رهش  حطس  رد  زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 104/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 5/200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک و6302139 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم6302419 یریوصت  تراظن  هناماس  گنیروتنوم  قاتا  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87680530 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش رشن  زا   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم :: 1401/12/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302593 :: هرازه هرازه :: 1401/12/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  زاگ -  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  زاگ -  لاقتنا  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر  نیمضت 3.459.972.573  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  داتس  یر -  یزاگ  هاگورین  زا  دعب  نیطسلف  راولب  رهشرقاب -  مق -  میدق  هداج  نارهت -  رد   :: سردآ سردآ

021  - 51062847 :: نفلت :: http://www.District3. nigtc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.setadiran.ir

021-55221134 :: 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

زاجم زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1616 یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تاسیسات تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 69 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003292000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1401/12/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ ردنب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامزاس نامتخاس  کی  کالپ  یدیهش  رتکد  نابایخ  کدوک -  ناهج  هار  راهچ  زادعب  یناقح -  هارگرزب  یادتبا  کنو -  نادیم  نا -  رهت   :: سردآ سردآ

2184932351 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

2188651191 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/47 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش تیاغل  خیرات 1401/11/26  زا   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاسات 8/30عبنم  - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302302 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راشآ تلوولیک  قرب 230  لاقتنا  تسپ  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هلاس  یتناراگ 2  ینابیتشپ و  شزومآ   ، یزادنا هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 680/988/200  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هناخریبد  هاگشناد 37 و 39  لصاف  دح  نادهاز   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2 12 1

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس هلاس   هلاس   22 یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ شزومآ   شزومآ  ، ، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

012237 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/12/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302369 :: هرازه هرازه تعاس 12/30دکدک    - 1401/12/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرپ رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  تهج  یرونربیف  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 150/000/000/000 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 7/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003292000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 14   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا ردنب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  نامتخاس  کالپ 1 -  یدیهش -  رتکد  نابایخ  کدوک -  ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  یناقح  هارگرزب  یادتبا  کنو  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

(98  ) 21  - 84932351 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

19821-88651191 :: 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 شیاپ   شیاپ تهج   تهج یرونربیف   یرونربیف یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

2001090450000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302394 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طیارش  اب  قباطم  هنایم  دالوف  عمتجم  یریوصت  تراظن  یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  دانسا و  رد 

هنایم  دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یتراظن یاه  متسیس 

لایر   9,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هنایم  رتفد  دیرخ  دحاو  لیوحت  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هنایم دالوف  عمتجم  نهآ ، هار  هاگتسیا  بنج  هنایم ، یقرش ، ناجیابرذآ   ، 5346179111 یتسپ :  دک  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001056000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302402 :: هرازه هرازه :: 1401/12/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هتسب رادم  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,950,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1402/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب -  هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 ناریا ت : یلم  کناب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 2525

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1503 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش خیرات 1401/11/30  زا   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/12/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302430 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/12/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش رهش  رد  فارطا  هدودحم  داهج و  حطسمه  ریغ  عطاقت  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هبتر 5  ای  یتارباخم  هنایار و  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  لقادح 5 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 14  تفایرد   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/12/16

1401/12/22

رادیرخ  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14   - 1402/01/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآریما ردنب  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  نامتخاس  کالپ 1 -  یدیهش - رتکد  نابایخ  کدوک -  ناهج  هارراهچ  زا  دعب  یناقح  هارگرزب  یادتبا  کنو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

84932351 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88651191 :: 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

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

ردنب ردنب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/121 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 14   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/12/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302633 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 11   - 1401/12/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس دبهپس  دیهش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  هاگورین  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزوما و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   12/265/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تاکرادت  دحاو  کالپ 36  هرامش 16 ،  هچوک  هعمج ،  ماما  نابایخ  یمالسا ،  یروهمج  راولب  نامرک ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک و6302139 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش6302383 حطس  یریوصت  شیاپ  موس  زاف  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، الاک و  دیرخ  هحفص 11)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزکرم6302419 یریوصت  تراظن  هناماس  گنیروتنوم  قاتا  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسات6302593 کینورتکلا  یاهمتسیستظافح  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زاجم6302658 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگورین هاگورین دنمشوه   دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس هلاس   هلاس ودود   یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 69 ھحفص 21 
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ارس هعموص  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یسانشراک  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094134000009 زاین :  هرامش 

ارس هعموص  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هنایهام 12 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ارس هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یرازگراب  هناماس  رد  ار  نآ  ریوصت  هدوب و  اتفا  یهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4361978993 یتسپ :  دک  ارس ،  هعموص  نامرد  تشادهب و  هکبش  - ارس هعموص  ارس ،  هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44324088-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44328232-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شلات ینارون  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094600000046 زاین :  هرامش 

شلات ینارون  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هدش  هتساوخ  تاعالطاو  همیمض  تکرش  کرادم  دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4371189143 یتسپ :  دک  شلات ،  ینارون  دیهش  ناتسرامیب  شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43251614-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43251612-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 3030

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 69 ھحفص 22 
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شرورپ شزومآ 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  کتنامیس  سوریو  یتنآ  یصاصتخا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000336 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.همیمض ءاهب  مالعتسا  قبط  ینابیتشپ  بصن و  کتنامیس ،  سوریو  یتنآ  یصاصتخا  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتنامیس کتنامیس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یصاصتخا   یصاصتخا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 69 ھحفص 23 
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شرورپ شزومآ 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sophos سنسیال دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000337 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 82282842 نفلت  همیمض .  ءاهب  مالعتسا  قبط   sophos سنسیال دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: 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

تافلخت6302221 تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
رورم روبع و 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرازفا و6302526 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

sophossophos سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 69 ھحفص 24 
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ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  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 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع یاهوکس  یکشخ و  رد  یفرصم  بآ  یتشادهب  یاهرتماراپ  یا  هرود  شیاپ  یریگ و  هزادنا  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000678 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرتم زیر  لودج  1 دادعت : 
1402/01/01 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین تروص  رد  .ددرگ  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  ددرگ و  جرد  خرن  داهنشیپ  گرب  لودج و  رد  صلاخان  تروص  هب  تمیق  ءاضماو ؛ رهم  تاحفص  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  سیسات  یهگآ  تارغت و  یهگآ  یراک ، قباوس  هیارا.دامرف  لصاح  سامت  نفلت 021-23945024  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  هب 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945024-021  ، 23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قباطم   SIMATIC یطابترا لباک  ددعکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000495 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC دربراک  4AO گولانآ یجورخ  لوژام  الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

ددع 1 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزرواشک یاقآ  هاشدمحم 071-52112710  نایداجس -  نایاقآ   071-52112713 سامت :  هرامش 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع یاهوکس   یاهوکس وو   یکشخ   یکشخ ردرد   یفرصم   یفرصم بآبآ   یتشادهب   یتشادهب یاهرتماراپ   یاهرتماراپ یایا   هرود   هرود شیاپ   شیاپ وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3434

SIMATICSIMATIC  یطابترا یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریواصت  مالعتسا و  حرش  قباطم   PICOPAK ISOLATOR WEIDMULLER ددع  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000498 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WEIDMULLER INTERFACE GMBH AND هدنزاس عجرم   WEIDMULLER یتراجت مان   PRO ECO لدم  W 960 ناوت گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ناینب شیک  زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CO.KG

هاگتسد 20 دادعت : 
1402/02/16 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاش دمحم  نایداجس و  نایاقآ   071-52112713

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PICOPAK ISOLATOR PICOPAK ISOLATOR WEIDMULLERWEIDMULLER ددع   ددع   2 020 ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهن هاگشیالاپ  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 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دات  دروم  تاحیضوت  رد  لدم  دشابیم و  هباشم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097587000445 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نراک  یزاس  دنمشوه  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم   KASTUTE یتراجت مان   KCP-C1-111 لدم یناشن  شتآ  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

نراک یزاس  دنمشوه 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نتفرگن رارق  تسرد  ماگنه  رد  مرالآ  سامت  صیخشت  تهج  رشلف  یاراد  طوطخ و  یعطق  لرتنک  متسیس  هب  زهجم  نفلت  درب  یاراد  نیالتاه  دنمشوه  لنپ  لدم 

 ( یریگ هرامش  نودب  یتعنص (  نشیالتاه  یشوگ  هب  زهجم  یشوگ و 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463686-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی تفن  لاقتنا 

1101001105003463 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/13 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیاپلگ 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 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون لنوت  یزادنا  هار  ءارجا و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000180 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون لنوت  یزادنا  هار  ءارجا و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخم نزاخم زازا   یکی   یکی یور   یور ربرب   شزومآ   شزومآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب     TANKMASTER2019TANKMASTER2019 رازفا   رازفا مرن   مرن وو     FBM-2 180FBM-2 180 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3838

یرون یرون لنوت   لنوت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ندیرف هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  یتسویپ  همان  قباطم   UPSرورس و یاهقاتا  قیرح  مالعا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092440000003 زاین :  هرامش 

ناراد ندیرف    هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بصن هارمه  هب  یتسویپ  همان  قباطم   UPSرورس و یاهقاتا  قیرح  مالعا  تازیهجتدیرخ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
ندیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن هارمه  هب  یتسویپ  همان  قباطم   UPSرورس و یاهقاتا  قیرح  مالعا  تازیهجتدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8561773188 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسلگ  یاهتنا خ  ناراد  ندیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57228231-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57222253-031 :: 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

ناهفصا ناتسا  ناشاک  دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6302237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPSUPS وو رورس   رورس یاهقاتا   یاهقاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 4040

))   LHDLHD  لباک لباک بصن   بصن UPSUPS   ـ ـ قاتا   قاتا وو   رورس   رورس کرکر   ردرد   دود   دود روتکتد   روتکتد بصن   بصن UPSUPS   ـ ـ وو   رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
رورس رورس کرکر   ردرد    (  ( ULUL درادناتسا   درادناتسا یاراد   یاراد

4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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UPS رورس و یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
UPS قاتا رورس و  کر  رد  دود  روتکتد  بصن  1 ـ 

رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  2 ـ 
1101092292000004 زاین :  هرامش 

ناشاک دنوار  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

مان ناراک  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   hybrid autodialer gsm AND pstn g1 ultra لدم  G1 یتراک میس  تباث و  طخ  هناگود  لاتیجید  هدننک  نفلت  الاک :  مان 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کیسالک  یتراجت 

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

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

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

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین همادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سارک تروص  هب   UPS رورس و قاتا  فقس  رد  ترارح  دود و  روتکتد  شیازفا  3 ـ 

قیرح  مالعا  لنپ  ات  قوف  تازیهجت  یشک  میس  یارجا  4 ـ 
 ( هیذغت عبنم  هدننک و  نفلت  ریژآ ،  امد ،  روتکتد  لماش  امد (  روسنس  بصن  5 ـ 

قیرح مالعا  لنپ  ات  قوف  تازیهجت  یشک  میس  یارجا  6 ـ 

8731643391 یتسپ :  دک  دنوار ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  تمکح 23  شبن  یدنوار  بطق  راولب  دنوار  ناشاک   ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55511032-031  ، 55511040-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55511033-031 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6302277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  خاگورین   v94.2 یهاگورین یاهدحاو  لوزاگ  تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000121 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 4 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم دنیامن و  اضماو  رهم  لیمکتار و  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  دشابیم ، یراذگتمیق  رد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  یراذگراب  هناماس  رد 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: 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

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6302294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش همیمض  یاه  تسویپ  حرش  هب   ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092156000009 زاین :  هرامش 

رهش ینیمخ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روکذم  هژورپ  زا  روتکاف  شیپ  هئاراو  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8415634356 یتسپ :  دک  ملعم ،  هار  ناگدازآ 3  خ  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33602063-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33602063-031 :: 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

لوزاگ لوزاگ تخوس   تخوس ریسم   ریسم ههار   ههار جنپ   جنپ ولو   ولو لاب   لاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

upsups وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005982 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 52 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   AVL لدم  w 24 قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   FIKE هدنزاس عجرم   FIKE یتراجت مان  لدم 0006-403  یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

اناداپآ قیرح  هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 11 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S4-34800 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6302165 شتآ  لرتنک  هحفص 24)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 . . تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SDH OSN500 هاگتسد تهج   E1 تراک ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Part number: TNH1E1Services 00451963

.دیروآ لمعب  ار  مزال  یگنهامه  کناب   IT دحاو اب  تمیق  تبث  زا  لبق  ًافطل 
1101000476000110 زاین :  هرامش 

نامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-P1M16 لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   E1 هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه 

دوش دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 
ددرگیم لاطبا  دیرخ  دنیآرف  تشگرب و  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  ، ندوب تیفیک  یب  ندوب و  بویعم  روکذم و  تاصخشم  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

32260235-034  ، 31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SDHSDH  یرون یرون لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   E1E1 هعطق   هعطق تراک   تراک ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیگنس قوف  یتعنص  کار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248 نفلت : 
1101096347000723 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دمحمدیس هدننک  هضرع  عجرم  یمیرکریم  دمحمدیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   unit 10 لدم  60x40x30 cm زیاس هزیناولاگ  سنج  یتعنص  کر  الاک :  مان 

یمیرکریم
ددع 4,220 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیگنس قوف  یتعنص  کار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317741 سکف :   07731317248 نفلت : 

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیگنس نیگنس قوف   قوف یتعنص   یتعنص کار   کار ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رون  مایپ  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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لیتگیپ 4 - ددع 32db)2 ای 30  ) زاف شید  - ددع لاتم 2 تن  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090569000004 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع لیتگیپ 4 - ددع 32db)2 ای 30  ) زاف شید  - ددع لاتم 2 تن  ویدار  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع لیتگیپ 4 - ددع 32db)2 ای 30  ) زاف شید  - ددع لاتم 2 تن  ویدار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیتگیپ لیتگیپ  - - زاف زاف شید   شید  - - لاتم لاتم تنتن   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارادیئامن  هعجارم  دشاب  یم  تسویپ  تسیلردالاک  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000572 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   NETMETAL 5 لدم  GHZ 5/8 سناکرف  wireless یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ناسر عالطا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  باسح  هیوست  یئاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزرا  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامشاب 09166332295 هریغو  یتناراگو  ینف  یگنهامه  دشاب  یم  یراک  زور  هطوبرم 30 ینف  سانشراک  دیئاتو  الک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHZGHZ   5/85/8 سناکرف   سناکرف   wire lesswireless یتارباخم   یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

6302568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  دامرف  هعجارم  هدش  نعت  ژارتم  دادعت و  اب  هارمه  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101095143000574 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   CABLE OUTDOOR SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 5E هکبش لباک  الاک :  مان 
خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدات الاک و  لیوحت  دعب  باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگ  اب  تایلام  هدنشورف  هدعهب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  تکرش  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامش 09166332295  اب  ینف  سانشراک  یگنهامه  یراک  زور  ینف 30  سانشراک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ود  تسویپ (  طیارش  تاصخشم و  قبط  کر  شیارآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000243 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  لمح و  هنیزه 
دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

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

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

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر شیارآ   شیارآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001924 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینایجاح نامحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ALFEX V لدم لاتیجید   TV تراک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

53183711 نفلت .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد.دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6302026 یروانف  یسانشراک  تامدخ  هحفص 21)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6302030 یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  هحفص 21)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تافلخت6302221 تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
رورم روبع و 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6302437IP ددع 6 لسکیپاگم تلوب 5 هکبش  نیبرود   IP ددع 5 لسکیپاگم 5 ماد هکبش  نیبرود 
IP لاناک dvr16

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا و6302526 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید هدنریگ   هدنریگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  قبط  رتمیلیم  ییاجباج 100  نازیم  اب  یطاسبنا  زرد  لمح  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099896000075 زاین :  هرامش 

ناهفصا یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لپ طاسبنا  زرد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ لاسرا  لیمکت و  ، هیهت تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - تخادرپ شیپ  نودب  - ههام باسح 2  هیفصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09135713808 سامت هرامش.دوش  جرد  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گربرد  جردنم  ییاهن  تمیق  - هفص یدیلوت  عمتجم  لنیز  هندرگ   - ناهفصا هیلخت  لحم 

8158714149 یتسپ :  دک  ریبک ،  ریما  یرادا  هعومجم  نمهب -  22 نابایخ ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32670813-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32620800-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   100100 ییاجباج   ییاجباج نازیم   نازیم اباب   یطاسبنا   یطاسبنا زرد   زرد لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ ، اه ناملا  ، اه هدرن  ، ینادیم یاهولبات  ، سوبوتا یاه  هاگتسیا  هدایپرباع ، لپ  ، اه U یزیمآ گنر  یارجادشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش حطس  یا  هچوکرس  یاهولبات 

1101005785000135 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/03 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هاگتسیا  ( عبرمرتم 20000) رهش حطس  هدایپرباع  لپ  ( ددع 3000) رهش حطس  یاه  U یزیمآ گنر  یارجادشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قبط ( لوطرتم 7500) یا هچوکرس  یاهولبات  هیاپ  ( عبرمرتم 200) اه ناملا  ( عبرمرتم 1500) رهش حطس  یاه  هدرن  ( ددع 100) ینادیم یاهولبات  ( ددع 50) سوبوتا

تسویپ تاصخشم 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هچوکرس   هچوکرس یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ ،، اهاه ناملا   ناملا ،، اهاه هدرن   هدرن ،، ینادیم ینادیم یاهولبات   یاهولبات ،، سوبوتا سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا هدایپرباع ، ، هدایپرباع لپلپ   ،، اهاه UU  یزیمآ یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس

5353
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورم روبع و  تافلخت  تبثث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001398000011 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  اب  قباطم  - 

یلخاد 203  025-37780426 سامت :  نفلت 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش یزکرم  شخب  عباوت  زا  کرتش  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ییارجا  لیاتد  قباطمرتم  یتناس  نیگنایم 10 تماخض  هب  یرتم  یسوق 4/5  هاکتعرس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095798000013 زاین :  هرامش 

دهشم ناتسرهش  کرتش   یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 203 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9359137756 یتسپ :  دک  یرایهد ،  رتفد  کرتش -  یاتسور  قلبا -  هداج  یادتبا  یلامش -  یسربط  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32486500-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32486500-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورم رورم وو   روبع   روبع تافلخت   تافلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5454

مرتم مرتم یتناس   یتناس 1010 نیگنایم   نیگنایم تماخض   تماخض هبهب   یرتم   یرتم   4/54/5 یسوق   یسوق هاکتعرس   هاکتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5555

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  هعجارم  اب  یبیلص  ولبات  ژاتنوم  بصن و  هارمهب  تازیهجت  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094439000045 زاین :  هرامش 

ناردنزام رهشهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هزاس رادیاپ  میب  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  رادقم   mm 20 تماخض  300x300 mm زیاس  ST37 دالوف سنج  لاصتا  اب 40  یزلف  یاه  هزاس  نوتس  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  هعجارم  اب  یبیلص  ولبات  ژاتنوم  بصن و  هارمهب  تازیهجت  یرادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4851641477 یتسپ :  دک  رهشهب ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  داژن -  یمشاه  دیهش  راولب  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524241-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34529801-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  کلیم (  یزرم  هنایاپ  یلصفم  ریغ  ینتب  یسرجوین  هیلخت  لمح و  یریگراب , دیرخ ,  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000683 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
برغ ژد  نوهرپ  هدننک  هضرع  عجرم  برغ  ژد  نوهرپ  هدنزاس  عجرم  ژد  نوهرپ  یتراجت  مان   4x1 m زیاس ینتب  سنج  یسرجوین  یلصفم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

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

ییوهارب مناخ   05431166360 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیلص یبیلص ولبات   ولبات ژاتنوم   ژاتنوم وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تازیهجت   تازیهجت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 5656

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب , , یریگراب دیرخ ,  ,  دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردار عبرم  رتم  کی  هدش  مامت  تمیق  افطل   . تسا یکناب  همانتنامض  هئاراودادرارقداقعنااب  تمدخدیرخ.پآ  لور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش اضماو  رهمو  لیمکتو  هعلاطمامتح  میامضو 

1101003198000026 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/12/04 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

086  - نایدیمشع 33881297 سدنهم  سامت :  تاماهبا :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: 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

پآپآ لور   لور یارجا   یارجا 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 :
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ناگزمره ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب تیلباق 200 تاو  110 روتوم یاراد  406 اسگا یکینورتکلادنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004641000005 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب تیلباق 200 تاو  110 روتوم یاراد  406 اسگا یکینورتکلا  یئورزابدنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  تشپ  یلع -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919619877 یتسپ : 

33676437-076  ، 33678312-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33678310-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راب راب 2 00200 تیلباق   تیلباق تاو   تاو 1101 10 روتوم روتوم یاراد   یاراد 406406 اسگا اسگا یکینورتکلادنبهار   یکینورتکلادنبهار ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

6302569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهع  رب  همرگ  هب  لمح  هنیزه  - دادرارق بلاق  - یمازلا هناگادج  مالقا  یراذگتمیق  - تسویپ لیاف  قباطم  روتوم و ..  ، پآ لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05832727892 ولنازیا یاقآ  یگنهامه  - هدننک

1101001371000041 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- هدننک نیمات  هدهع  رب  همرگ  ات  لمح  هنیزه  - دادرارق بلاق  رد  - یمازلا هناگادج  ملق  ره  یراذگتمیق  - تسویپ لیاف  قباطم  روتوم و ..  ، پآ لور  هغیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05832727892 ولنازیا یاقآ  یگنهامه 

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتوم روتوم ،، پآپآ لور   لور ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یسانش ناریا  داینب   :: 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   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقحلم لباک و  نیبرود -  هارمه  هب   DVR هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم 

دوش هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تسا  دنمشهاوخ 
1101003048000030 زاین :  هرامش 

یسانش ناریا  داینب  هدننک :  رازگرب 
نیپساک نارادزرم  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS لدم لاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقحلم لباک و  نیبرود -  هارمه  هب   DVR هاگتسد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  لیاف  رد  لماک  تاصخشم 

دوش هداد  تمیق  مالعتسا  تاصخشم  قبط  تسا  دنمشهاوخ 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

یردیح  09194235269 سامت : 
زیگنا یمیحر  یاقآ   09912242099 سامت : 

1437835859 یتسپ :  دک  یسانش ،  ناریا  یبونج خ  ییاهب  خیش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88066146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88066149-021 :: 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

تاقحلم تاقحلم وو   لباک   لباک نیبرود -  -  نیبرود هارمه   هارمه هبهب     DVRDVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا  یتسد /  ولو  تیگ  تاعطق  یاضاقت 0130469  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985009944 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   bearing ball 180206 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   bearing thrust 180318 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 34 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
راکرفس دیشر  هدننک  هضرع  عجرم   TOPWEST AND ILLUSION Co هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

PIN HOLE لدم
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/12/16 زاین :  خیرات 
ولناصوا دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   SPHERETECH یتراجت مان  یمرگولیک  نتراک  یموینیمولآ   SEAL ریگزرد الاک :  مان 

مرگولیک 34 دادعت : 
1401/12/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  دوش /  هعجارم  تسویپ  هب  امتح  تسا /  هباشم  دک  ناریا  یتسد /  ولو  تیگ  تاعطق  یاضاقت 0130469   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

یتسد یتسد ولو   ولو تیگ   تیگ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6262
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راسمرگ نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  یتناراگ  اب  یبناج  مزاولو  نیبرود  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030025000011 زاین :  هرامش 

راسمرگ نادنز  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  ربارب  یتناراگ  اب  یبناج  مزاولو  نیبرود  تساوخرد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  21 دادعت : 

1401/12/09 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتاو  الاک  لیوحت  زا  سپ  هامکی  روتکاف  ربارب  الاک  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3596119574 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  نادنز  هرادا  نارجل  یاتسور  راسمرگ  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34550076-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34550006-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاولو   مزاولو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP ددع 5 لسکیپاگم 5 ماد هکبش  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IP ددع 6 لسکیپاگم تلوب 5 هکبش  نیبرود 

IP لاناک dvr16
1101030319000057 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شیوپ هدنزاس  عجرم  سیتاد  نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   NVR6B16P-N53 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

سیتاد نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدنزاس  عجرم  سیتاد  نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   IPC714211D89-TM لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   TB 6 تیفرظ  NSS6000 لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

3861818465 یتسپ :  دک  دنزاش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف  بنج  یرهطم  داتسا  دیهش  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38226640-086  ، 38226700-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38226377-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP لاناک لاناک IP dvr16IP dvr16 ددع ددع 66 لسکیپاگم لسکیپاگم 55 تلوب   تلوب هکبش   هکبش نیبرود   نیبرود   IPIP ددع ددع 55 لسکیپاگم لسکیپاگم 55 ماد ماد هکبش   هکبش نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6464
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دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6302584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003413000024 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
هبعش تهج  نیبرود  ددع  کنابرباع و 15  تهج  نیبرود  کی  هدوب و  دنمزاین  هاگتسد  ددع  کی  هب  مادکره  هک  هبعش  دادعت 16  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هبعش  16 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  هب  اه  نیبرود  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917955195 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595969-035  ، 35229995-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35229920-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع دادعت 12  هب   WV-U2130LA لدم کینوساناپ  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا 

1101093209000177 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ادیو  نیچ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CP480/G لدم لخاد  یاضف  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع دادعت 12  هب   WV-U2130LA لدم کینوساناپ  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: 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

کناب کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 6565

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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

تافلخت6302221 تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
رورم روبع و 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یتسد6302241 ولو  تیگ  هحفص 46)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

تاقحلم6302197 لباک و  نیبرود -  هارمه  هب   DVR هحفص 46)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

6302234UPSرورس و یاهقاتا  قیرح  مالعا  هحفص 29)تازیهجتدیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لوزاگ6302277 تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  هحفص 29)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6302294ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 29)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6302541 . تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هحفص 29)زکرم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تافلخت6302221 تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
رورم روبع و 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم6302658 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 11)دیرخ و  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

تافلخت6302221 تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
رورم روبع و 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 19 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  ینامیس  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000375 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدودحم فلتخم  طاقن  رد  هدنکارپ  تروصب  هژورپ  یارجا   ) مود هاگشیالاپ  یزلف  یاه  هزاس  ینامیس  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشابیم مود  هاگشیالاپ  یتعنص 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یزلف   یزلف یاه   یاه هزاس   هزاس ینامیس   ینامیس هیاپ   هیاپ قیرح   قیرح دضدض   ششوپ   ششوپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( مهدزای هاگشیالاپ   ) 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 16 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد هعلاطم  زا  سپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس -  قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش 

1101096697000420 زاین :  هرامش 
مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

YUNG CHI PAINT AND VARNISH هدنزاس عجرم   kg 20 هسیک  F-100 لدم یمیشورتپ  زاگ و  تفن  تعنص  رد  یزلف  یاهناملا  قیرح  دض  ششوپ  الاک :  مان 
نامرآ هعسوت  نازاسهب  هدننک  هضرع  عجرم   RAINBOW

هسیک 1 دادعت : 
1401/12/09 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  الاک  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رتخا  تیاس  ناگنک  سردا  هب  مهدزای  هاگشیالاپ  رد  الاک  لیوحت 

دشاب ربتعم  بسک  زاوج  یاراد  هدنشورف 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

.دهد هئارا  ار  دوخ  داهنشیپ  یتسویپ  حرش  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464014-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   برد   برد وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 6868

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

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

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

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

6302368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  عبرم  ، رتم  ژارتم 220  هب  هبرض  قیرح و  دض  شوپ  راوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000642 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شوپ نیون  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 10  هتسب   300x20 cm داعبا  mm 8 تماخض یس  یو  یپ  موف  سنج  هبرض  دض  قیرح و  دض  شوپ  راوید  الاک :  مان 

یج شوپ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  یج  شوپ  نیون  هدنزاس  عجرم  یج 
هتسب 220 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تراظن  دحاو  دات  تهج  لایرتم  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319672-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

هاگشیالاپ6302045 یزلف  یاه  هزاس  ینامیس  هیاپ  قیرح  دض  ششوپ  یارجا  هحفص 9)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

یبآ6302102 قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  بصن  حلاصم و  هحفص 6)هیهت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6302234UPSرورس و یاهقاتا  قیرح  مالعا  هحفص 29)تازیهجتدیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لوزاگ6302277 تخوس  ریسم  ههار  جنپ  ولو  لاب  هحفص 29)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6302294ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 29)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6302335 قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

عبرم6302368 رتم  ژارتم 220  هب  هبرض  قیرح و  دض  شوپ  هحفص 9)راوید  قیرح  ( قیرح

عبرم عبرم رتم   رتم   220220 ژارتم   ژارتم هبهب   هبرض   هبرض وو   قیرح   قیرح دضدض   شوپ   شوپ راوید   راوید ناونع : : ناونع 6969

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6302541 . تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هحفص 29)زکرم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنا راگ  یلام و  ینف و  داهنشیپ  هیارا  / تیولوا رد  لخاددیلوت  / هباشمدکناریا / کینورتکلا تظافح  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هام  کی  دودح  تخادرپ  / یمازلا

1101091701001775 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام کی  دودح  تخادرپ  / یمازلا یتنا  راگ  یلام و  ینف و  داهنشیپ  هیارا  / تیولوا رد  لخاددیلوت  / هباشمدکناریا / کینورتکلا تظافح  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تکرش  هصقانم  رد  دنناوت  یم  تفن  تسارح  نامزاس  یلم و  تکرش  کینورتکلا  تظافح  دحاو  طسوت  هدش  تیحالص  دات  یاهتکرش  افرص  / لیوحت زا  سپ 

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

32138549-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

کینورتکلا6302302 تظافح  متسیس  هلاس  یتناراگ 2  ینابیتشپ و  شزومآ   ، یزادنا هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6302545 تظافح  متسیس  هحفص 56)مالقا  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

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

تاسیسات6302593 کینورتکلا  یاهمتسیستظافح  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنمشوه6302633 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  ود  یتناراگ  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
هاگورین

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6302541 . تسویپ تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هحفص 29)زکرم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  دامن  هعجارم  تسا  هدشدیق  تسویپ  تسیلرد  الاک  لماک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلاروتکاف

1101095143000571 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  ییاراد  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناینالغب رتکد  09163302694و09358099924  هرامش اب  ینف  یگنهامه  یراک  زور  هطوبرم 30 سانشراک  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گیگ هظفاح 128  تراک  ددع  ورپول و 2  هلوک  فیک  رتلیف UV و  یا ، هفرح  هیاپ  هس  زنل 105-24 و  هارمه  هب   EOSR نناک نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004098000009 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/02 زاین :  خیرات 

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

هداد تشگرب  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  الاک  تروص  نیا  ریغ  رد  .دشاب  تاحیضوت )  ) قوف یتساوخرد  حرش  اب  قباطم  اقیقد  دیاب  یبناج  تازیهجت  الاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  لمح  هنیزه  .دوش  یم 

8817653481 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229090-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک و6302139 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقحلم6302197 لباک و  نیبرود -  هارمه  هب   DVR هحفص 46)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسد6302241 ولو  تیگ  هحفص 46)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6302254 یساکع  هحفص 17)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یبناج6302288 مزاولو  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن6302394 یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب6302402 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حطسمه6302430 ریغ  عطاقت  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

گیگ گیگ   128128 هظفاح   هظفاح تراک   تراک ددع   ددع   22 وو   ورپول   ورپول هلوک   هلوک فیک   فیک وو     UVUV  رتلیف رتلیف یایا ، ، هفرح   هفرح هیاپ   هیاپ هسهس   وو     2424-- 105105 زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     EOSREOSR نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6302437IP ددع 6 لسکیپاگم تلوب 5 هکبش  نیبرود   IP ددع 5 لسکیپاگم 5 ماد هکبش  نیبرود 
IP لاناک dvr16

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ورپول6302450 هلوک  فیک  رتلیف UV و  یا ، هفرح  هیاپ  هس  زنل 105-24 و  هارمه  هب   EOSR نناک نیبرود 
گیگ هظفاح 128  تراک  ددع  و 2 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

کناب6302584 بعش  یریوصت  تراظن  هحفص 46)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6302590 هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

رتنس6302137 اتید  یاخاسریز  تازیهجت  دیرخ  هکبش -  شزادرپ  یزاس و  هریخذ  تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک و6302139 زکرم  هب  طوبرم  تازیهجت  یزاس و  هریخذ  تباث  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
کیفارت تیریدم 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6302437IP ددع 6 لسکیپاگم تلوب 5 هکبش  نیبرود   IP ددع 5 لسکیپاگم 5 ماد هکبش  نیبرود 
IP لاناک dvr16

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ینتب6302564 یسرجوین  هیلخت  لمح و  یریگراب , هحفص 39)دیرخ ,  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

راب6302328 تیلباق 200 تاو  110 روتوم یاراد  406 اسگا یاهمتسیسیکینورتکلادنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 44) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیمارو یناهفصا  یفرشا  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/12/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمارو یناهفصا  یفرشا  هاگنامرد  رورس  قاتا  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093170000021 زاین :  هرامش 

نیمارو یناهفصا    یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دادرارق قبط  تخادرپ  - یقلاخ سدنهم   09123267485- تسویپ حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نیمارو ،  یناهفصا  یفرشا  دیهش  کینیلک  یلپ  دنق  هناخراک  یوربور  یسودق  دیهش  راولب  نیمارو  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371616154

36243051-021  ، 36242713-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36243051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

هاگنامرد6302162 رورس  قاتا  هحفص 60)یزاسزاب  رورس  ( رورس

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

6302234UPSرورس و یاهقاتا  قیرح  مالعا  هحفص 29)تازیهجتدیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6302294ups رورس و قاتا  قیرح  مالعا  تازیهجت  هحفص 29)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6302335 قاتا  قیرح  دض  برد  تقرس و  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگنامرد هاگنامرد رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 69 ھحفص 60 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6302013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   BENTLY NEVADA مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001468 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  هزرل  دربراک   SERIES 3500 روسنس الاک :  مان 

نابیتشپ دادنب  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ تیاعر  مالعتسا  طیارش.دوش  عوجر  تسویپ  لیاف  هب.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002942 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Ark یتراجت مان  لدم 3041  روسنس  اب 8  نامرف  نازیم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177663-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BENTLY NEVADABENTLY NEVADA  مالقا مالقا ناونع : : ناونع 7474

روسنس روسنس   88 اباب   نامرف   نامرف نازیم   نازیم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 69 ھحفص 61 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " 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

6302013BENTLY NEVADA هحفص 60)مالقا روسنس  ( روسنس

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

روسنس6302200 اب 8  نامرف  نازیم  هحفص 60)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

6302082PICOPAK ISOLATOR WEIDMULLER ددع هحفص 24)20  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 69 ھحفص 62 

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


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

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

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

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

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

6302610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005980 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات مدعای  دات  تروص  رد  لمح  هنیزه   . دوش یمن  هدادرثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماسرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تروصبدیرخ.دشابیم  یمازلا  4 حطس ینف  یسرزاب.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

6302610pneumatic position manual selector switch(63 هحفص چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

pneumatic  pos ition manual selector switchpneumatic  pos ition manual selector switch ناونع : : ناونع 7676

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mpx4000 لدم رواپ  سراپ  دنرب  رسکیم  رواپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000056 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارهت کینورتکلا  گنچ  هدننک  هضرع  عجرم  گنچ  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک   W 1000 ناوت  K-1000 لدم یتوص  متسیس  رواپ  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/04 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  تروص 2  هب  تخادرپ 

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

رورس و6302237 کر  رد  دود  روتکتد  بصن  رورس و UPS  ـ یاه  قاتا  رد  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت 
رورس کر  رد   ( UL درادناتسا یاراد  )  LHD لباک بصن  قاتا UPS  ـ

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یبناج6302288 مزاولو  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6302489mpx4000 لدم رواپ  سراپ  دنرب  رسکیم  رواپ  هاگتسد  هحفص 63)کی  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

mpx4000mpx4000 لدم   لدم رواپ   رواپ سراپ   سراپ دنرب   دنرب رسکیم   رسکیم رواپ   رواپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   All in one هنایار سنارفنکویدیو و  ، نویزیولت ، روتینام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000898 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیپساک یامن  نیرز  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HISENSE یتراجت مان   55N3000UW2021 لدم  in 55 یگناخ  4K دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   KCSI یتراجت مان   MNA200 لدم  Info یرس  desktop هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نامدار  ریبدت  راسهب  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  تسب  یتراجت  مان   BUS75 لدم  in 75 زیاس یگناخ   4K دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

نامدار ریبدت  راسهب  هدننک  هضرع 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 75 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

یقیقح هداز  یفسلف  ریمادیس  هدننک  هضرع  عجرم   FAV هدنزاس عجرم   FAV یتراجت مان   FAV-73-HD لدم یلاتیجید  گنیکرت  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/03 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  هئارااب  نامزمه  گولاتاک  دنرب و  لماش  ینف  داهنشیپ  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاک  دیرخ  اب  تیولوا  هدوب و  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  - تسیمازلا

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

All in oneAll in one هنایار   هنایار وو   سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو نویزیولت ، ، نویزیولت روتینام ، ، روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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باراد یکشزپاریپ  هدکشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/12/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود تهج  طقف   dvd writer و هزور .  تخادرپ 30  تاصخشم .  اب  هدش  تسویپ  زاین  دروم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  زاین  دروم  متسیس 

1101094363000016 زاین :  هرامش 
باراد یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
برغ تسالپ  ناژور  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8305 لدم راد  میس  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 7 دادعت : 
1401/12/06 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

زاین دروم  متسیس  ود  تهج  طقف   dvd writer و هزور .  تخادرپ 30  تاصخشم .  اب  هدش  تسویپ  زاین  دروم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

7481865368 یتسپ :  دک  باراد ،  یکشزپاریپ  هدکشناد  یرادنامرف  راولب  باراد - سراف - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53560320-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53523092-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودود تهج   تهج طقف   طقف   dvd writerdvd writer  وو هزور .  .  هزور   3030 تخادرپ   تخادرپ تاصخشم .  .  تاصخشم اباب   هدش   هدش تسویپ   تسویپ زاین   زاین دروم   دروم تسیل   تسیل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم متسیس   متسیس

7979
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نادابآ 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 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6302562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ یرادا و  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000308 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایار پات  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   M402 لدم هنایار  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  تسویپ  یاهلیاف 
.ددرگ یم  تمیق  لاطبا  بجوم  هاگشورف  تکرش و  کرادم  تسویپ  مدع 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

6302344All in one هنایار سنارفنک و  ویدیو  نویزیولت ، روتینام ، هحفص 64)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تخادرپ 630245430 تاصخشم .  اب  هدش  تسویپ  زاین  دروم  تسیل  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا 
دشاب یم  زاین  دروم  متسیس  ود  تهج  طقف   dvd writer و هزور . 

هحفص 64) روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ6302562 یرادا و  هحفص 64)هنایار  روتینام  ( روتینام

رگپاچ رگپاچ وو   یرادا   یرادا هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 69 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/etxrv3x2dpjqs?user=37505&ntc=6302562
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6302562?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

تراظن6302394 یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6302590 هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6302344All in one هنایار سنارفنک و  ویدیو  نویزیولت ، روتینام ، هحفص 64)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

کتنامیس6302503 سوریو  یتنآ  یصاصتخا  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و6302526 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6302585sophos سنسیال هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 69 ھحفص 68 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

یریوصت6302192 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 17)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6302372 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هحفص 17)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن6302394 یتظافح و  یاه  متسیس  مزاول  تازیهجت و  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 17) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزکرم6302419 یریوصت  تراظن  هناماس  گنیروتنوم  قاتا  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ردنب6302583 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لمح  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6302584 بعش  یریوصت  تراظن  هحفص 46)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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