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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 ریت   ریت   11 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,600هکس , 000155,600 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   146هکس ,980 , 000146 ,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد ,400220 سیئوس400, سیئوس کنارف   330کنارف ,400330 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 85,650هکس , 00085,650 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد ,300246 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   92لایر ,48092 ,480

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 54,830هکس , 00054,830 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   14,466یالط , 00014,466 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   390دنوپ , 190390 , نپاژ190 نپاژ نینی   دصکی   235,640235,640دصکی

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
((7979))

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

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

زا 84 ھحفص 1 
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

زا 84 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش زا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384492 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هکبش  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هناماس 0211456 اهدادرارق  روما   82243707 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ظفاح نازاس  هیتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم ات  رثکادح   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385225 :: هرازه هرازه :: 1401/04/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ طیارش  اب  هناماس  هدنهد  هئارا  یاه  تکرش  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  رظن  دروم  بو  تحت  نامرد  همیب  عماج  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   3/600/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

یتسپ 1917773499 دک  لوا  هقبط  ابص پ 15  راولب  الدنام  نوسلن  راولب  نارهت -   :: 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

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

5384558ASKAWA دنرب تندنپ ) چیت   ) یزیر همانرب  لوسنک  ددع  هحفص 5)نیمأت 2  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

بوبو تحت   تحت نامرد   نامرد همیب   همیب عماج   عماج هناماس   هناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 84 ھحفص 5 
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011127 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JZRCR-NPP 20-03 ینف هرامش   ) ASKAWA دنرب تندنپ ) چیت   ) یزیر همانرب  لوسنک  ددع  نیمأت 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.saipacorp.comنفلت 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

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

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

2001001494000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385054 :: هرازه هرازه :: 1401/04/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ATC Onboard متسیس یکیناکم  یکدی  تاعطق  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   734,630,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا  یلم  کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  یزکرم  کناب  دزن  .ا.ا.ج  نهآ  هار  مان  هب  باسح 4001064006372624  هب  یدقن  یزیراو  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1401/10/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا  یقرش ، هقبط 15  نهآ ، هار  یادهش  نامتخاس  الدنام ، نوسلن  راولب  نیتناژرآ ، نادیم   ، 1519713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یکیرتکلا مئالع  تاطابترا و 

:: 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

ASKAWAASKAWA  دنرب دنرب تندنپ ) ) تندنپ چیت   چیت  ) ) یزیر یزیر همانرب   همانرب لوسنک   لوسنک ددع   ددع   22 نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 33

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0146010-BA/T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOLDO” LIMIT SWITCHE BOXES“ یکدی تاعطق  : یهگآ عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش دانسا  تفایرد  1401/04/04 ـ  زا : دانسا  تفایرد  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگا  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  1401/04/25 ـ 

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تلهم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5385731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1401/06 لاتیجید /  رتموتیسناد  کیتاموتا و  هتیزوکسیو  یریگ  هزادنا  هاگتسد  ملق  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ  یدنبهتسد :

 2001091645000010 داتس : هناماس  هرامش 
لایر   175.000 امرفراک : یبیرقت  دروآرب 

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

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

تفن  تعنص  جیار  یاهدرادناتسا  قباطم  راک  ماجنا  یلام  ینف و  ییاناوت  مزال ،  صصخت  تاناکما ، تازیهجت  نتشاد  زاین ، دروم  تامدخ  ماجنا  رد  هبرجت  نتشاد 
لایر   2.316.309.000 وروی ـ  غلبم 8.750  هب  راکک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  هیارا  ییاناوت 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

ـ ) متفه ناتسین   ) یروس تجح  دیهش  نابایخ  دیفس ، جرب  زا  رتالاب  نارادساپ ، نابایخ  نارهت ، یناشن  هب  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
کالپ 11

ـ  0211456 هناماس : رد  تیوضع   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.shana.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.iotco.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SOLDO”  LIMIT SWITCHE BOXESSOLDO”  LIMIT SWITCHE BOXES ““ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 55

لاتیجید لاتیجید رتموتیسناد   رتموتیسناد وو   کیتاموتا   کیتاموتا هتیزوکسیو   هتیزوکسیو یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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نارهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 13  فرظ  خیرات 1401/3/13  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385837 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/04/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا هصقانم  قیرط  زا  لیذ  یاه  هژورپ  یارجا  روظنم  هب  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  طیارشدجاو  ناراکنامیپ  نیب  زا  دراد  رظن  رد  نارهم  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

لایر   8.000.190.000 رابتعا :  غلبم  تکرب  هنایاپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ 
لایر   8.593.936.000 رابتعا :  غلبم  نیعبرا -  گنیکراپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ 

لایر   3.000.000.000 رابتعا :  غلبم  نیعبرا -  گنیکراپ  هتخاس  شیپ  راوید  بصن  لمح و  هیهت و 
لایر  3.000.000.000 رابتعا :  غلبم  تکرب  هنایاپ  هتخاس  شیپ  راوید  بصن  لمح و  هیهت و 

لایر   500.000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  400.009.500 نیمضت :  غلبم 

لایر   429.696.800
لایر   150.000.000

لایر  150.000.000

:: سردآ سردآ

2-08433822461 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-976-PHS-85523-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/04/20هرامش عورش 1401/04/01   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت گنیکراپ   گنیکراپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 77

ABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLEABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLE ناونع : : ناونع 88
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ریدغ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/015 غ ف ع یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/4/18هرامش خیرات 1401/4/1  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CCTV یریوصت تراظن   ) IT رب ینتبم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تلم کناب  دزن  ریدغ  یمیشورتپ  تکرش  مان  هب   ( یهگا لصارد  جردنم  ابش  هرامش  باسح 2103963126 (  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاوها سراپنایک  هبعش 

تسارح هنامرحم  هناخریبد  ریدغ  یمیشورتپ  هس  تیاس  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام  ناتسزوخ  سردآ   :: سردآ سردآ

06152124260-06152124617 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-467-PHD-85452-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/04/20هرامش عورش 1401/04/01   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5386149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه  هب  راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرشف

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراظن تراظن  )  ) ITIT ربرب   ینتبم   ینتبم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یلیصفت ، ، یلیصفت یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
(( CCTVCCTV  یریوصت یریوصت

99

یلزید یلزید تنویماک   تنویماک یساش   یساش یور   یور رایس   رایس یناسر   یناسر اوه   اوه وردوخ   وردوخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمکی  مود  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نوراک رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا ) زاف   ) مالسا ناادف  یوک  رد  عقاو  یرادا  یاه  نامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 33.666.682.120 

لایر  نیمضت 1.683.334.106  بآ - هتشر  هیاپ 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 4.046.000  دانسا  دیرخ  - 

نامتخاس هار و  یاه  حرط  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت  عمتجم  مالسا  ناادف  یوک  زاوها   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

DUCT SMOKE DETECTORDUCT SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 111 1

یرادا یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هعومجم   هعومجم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تیریدم ناریا -  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یناگرزاب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 27.000.000.000  یارب  هلماعم  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.350.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک یلخاد  یاهدیرخ  هرادا  مهدزاود  هقبط  کالپ 1- باداش - ناردارب  نابایخ  بنج  نادنمرنه -  کراپ  یوربور  یلامش -  رهشناریا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ
158374691

88327085 و 84121047 - 88969737 - 85193768  - 0211456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/038 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس تازیهجت  تاعطق  لیوحت  نیمات و  - 

لایر نازیم 300.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 MainFrame ریغ یا  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

کالپ 6 یوجاوخ  عطاقت  قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16 )  8  ) یرادا تاعاس  رد   :: سردآ سردآ
تاصقانم  هناخریبد  فکمه  هقبط 

کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش 27370 یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت تاعطق   تاعطق لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 6/گ/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  راکنامیپ  هب  ار  ناتسا  ددع  دادعت 20  cwdm نیمات تایلمع  دراد  رظن  رد  ناتسلگ  هقطنم  تارباخم  ناریا -  تارباخم  تکرش   1401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: golestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092544000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MTL,HIMA,OZD یکینورتکلا تراک  دیرخ  یارب  طیارش  نیدجاو  نعت  روضح و  نیبلطواد  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 2020 دادعت   دادعت   cwdmcwdm  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 1515

MTL,HIMA,OZDMTL,HIMA,OZD  یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001094939000001 هناماس  ناوخارف  هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5386134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یزاس  هریخذ  تازیهجت  تیفرظ  شیازفا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 120.502.000.000 دروآرب :  غلبم 

سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم ، رد  تکرش  دانسا و  تفایرد  رتشیب ، تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  جرد  زین   www.rrk.ir سردآ هب  یمسر  همانزور  رد  یهگآ  نیا  .دامن  هعجارم   www.setadiran.ir

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5384492 هکبش  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5385054ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم تعاس 13:30عبنم ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384580 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  11.159.200.000 هیلوا :  غلبم  یرادرهش -  غاب  هژورپ  ییانشور  تهج  یقرب  مالقا  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   557.960.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.000.000 دانسا :  هنیزه 

:: 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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

غاب غاب هژورپ   هژورپ ییانشور   ییانشور تهج   تهج یقرب   یقرب مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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هزاس نیون  ناشیدناریخ  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  پاچ  خیرات  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودح تحاسم  هب  رهشرواخ  کرهش  زاف 3  رباعم  ثادحا  یزاس و  هطوحم  ییارجا  تایلمع  مود و  لوا و  لحارم  تاعلاطم  یسدنهم و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا   EPCF دادرارق تروص  هب  ار  دابآدومحم  یاتسور  نارواخ ،  شخب  یر ،  ناتسرهش  نارهت ،  ناتسا  رد  عقاو  راتکه   66

.دیامن  راذگاو 

یلم هسانش  هب  هزاس  نیون  ناشیدناریخ  نکسم  ینواعت  هجو  رد  یکناب  کچ  ای  یکناب و  همان  تنامض  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهش و رواخ  کرهش  زاف 3  بوصم  یزاسرهش  حرط  یراجت  کالما  اب  رتاهت  تروص  هب  امرفراک  یاه  تخادرپ  هیلک  لایر  نازیم 15.000.000.000  هب  10100579450

دریگ یم  ماجنا  یسانشراک  تمیق  ساسارب 

22575450: نفلت لوا ،  هقبط  کالپ 6 ، مراهچ ، ناتسراهب  نارادساپ ،  نابایخ  نارهت ،   :: سردآ سردآ

09124447715 :: 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

6666 دودح   دودح تحاسم   تحاسم رباعم   رباعم ثادحا   ثادحا وو   یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع وو   مود   مود وو   لوا   لوا لحارم   لحارم تاعلاطم   تاعلاطم وو   یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
راتکه راتکه
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نارهت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هد  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  دیامن ، راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمعب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج 

یحاون 1 و 2  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  مئالع  یرادهگن  ضیوعت و  ریمعت و  تایلمع  - 
یحاون 3 و 4  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  مئالع  یرادهگن  ضیوعت و  ریمعت و  تایلمع  - 

یحاون 5و6 حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  مئالع  یرادهگن  ضیوعت و  ریمعت و  تایلمع  - 
هقطنم  حطس  رد  لیردراگ  پیکا )  یرادهگن (  ریمعت و  هیهت و  تایلمع  - 

رداچ تسبراد و  سیپسا  یروآ  عمج  بصن و  ارجا ، تایلمع  - 

داشرا هینیسح  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1004567425  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک 226 

موس هقبط  کی  اهرامش  نامتخاس  داشرا  هینیسح  زا  رت  ناپ  یتعیرش  رتکد  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 3  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tehran.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

لیردراگ لیردراگ پیکا )  )  پیکا یرادهگن (  (  یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یکیفارت   - - یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رداچ رداچ وو   تسبراد   تسبراد سیپسا   سیپسا یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا تایلمع   تایلمع - - 
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نارهت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  زور   10 دانسا :  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش هام  ماجنا 12  تدم  لایر   20.000.000.000 هیلوا :  دروارب  هقطنم 4 -  حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  11.000.000.000 هیلوا :  دروارب  هقطنم 4 -  یقرش  هنهپ  یحاون 5 و 6 و 8 و 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اه و  ولبات  عاونا  یرادهگن  ریمعت و  حلاصم  هیهت 

یسمش  هام  ماجنا 12  تدم 
تدم لایر   550.000.000 هیلوا :  دروارب  هقطنم 4 -  برغ  هنهپ  یحاون 1و2و3و4و7  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اه و  ولبات  عاونا  یرادهگن  ریمعت و  حلاصم  هیهت 

یسمش هام  ماجنا 12 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

لایر   1.000.000.000 هدرپس :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550.000.000
لایر   550.000.000

....و

اه دادرارق  دحاو  مود  هقبط  هقطنم 4  یرادرهش  نامتخاس  یناخرهاط  دیهش  نابایخ  شبن  ماگنه  نابایخ  تلاسر  نادیم  تفایرد :  لحم   :: 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

نانادبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نطو توقای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  دادرخ  نابایخ 15  یگنر  شوپفک  یارجا  - 

هشیدنا نانکراک -  کراپ  لیمکت  - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: 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

حلاصم حلاصم هیهت   هیهت یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   ولبات   ولبات عاونا   عاونا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
...و ...و یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   ولبات   ولبات عاونا   عاونا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت

2 12 1

نانکراک نانکراک کراپ   کراپ لیمکت   لیمکت نابایخ -  -  نابایخ یگنر   یگنر شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222
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تشدکاپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095751000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385783 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسالپومرت  مرگ  گنر  اب  تیرکسا  عطقنم  دتمم و  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیفارت  درس  گنر  اب  عطقنم  دتمم و  یروحم  یشک  طخ 

نارهت  ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
میقم رظان  کیفارت  لقن و  لمح و  تیریدم  یلاع و  رظان  کیفارت  ییانبریز و  روما  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ لیوحت  یرادرهش  هناخریبد  هب  یکیزیف  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
دیامن اهدادرارق  روما  دحاو  لیوحت  هدش  لصا  ربارب  ار  تکرش  کرادم  یمامت  تسیاب  یم  هدنرب  تکرش  ًانمض 

ددرگ .  یراذگراب  هناماس  رد  هدرشف  لیاف  ای  لیاف PDF و  بلاق  رد  هچراپکی  تروص  هب  تکرش  کرادم  هصقانم و  دانسا  تسا  مزال 
19:00 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.تشدکاپ یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ناحیروبا  سیدرپ  یوربور  اضر  ماما  راولب   ، 3391636676 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

رهشنایم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090921000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385797 :: هرازه هرازه :: 1401/04/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1400  رابتعا  لاس  یگدننار  ییامنهار و  یاهولبات  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  رهش  نایم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاس 1400  رابتعا  لاس  یگدننار  ییامنهار و  یاهولبات  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
94,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,700,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش .  یرازگراب  همان  تناامض  ناونعب  لایر  غلبم 4.700.000  هب  کچ  گرب  کی  ای  لایر  غلبم 4.700.000  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشنایم اسف -  سراف   ، 7468161476 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  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

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه نابایخ   نابایخ وو   اهراولب   اهراولب یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

14001400 لاس   لاس رابتعا   رابتعا یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 84 ھحفص 17 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001001423000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385822 :: هرازه هرازه :: 1401/04/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابهگن کقاتا  برد و  رس  یامن  یارجا  و  لوکساب )  ) جورخ - دورو ریسم  یسدنه  حالصا  تاسسوم ، یرادا و  یاهنامتخاس  یشیامرگ  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/109( لوا تبون   ) یریبخ دیهش  راب  هنایاپ 

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
برد و رس  یامن  یارجا  و  لوکساب )  ) جورخ - دورو ریسم  یسدنه  حالصا  تاسسوم ، یرادا و  یاهنامتخاس  یشیامرگ  متسیس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/109( لوا تبون   ) یریبخ دیهش  راب  هنایاپ  ینابهگن  کقاتا 
55,586,809,561 یلام :  دروآرب 

لایر   2,779,340,478 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/07/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14/30   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385956 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/04/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  فلتخم  عاونا  رد  اضرهش  رهش  حطس  رباعم  فرعم  ولبات  دودح 4000  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یهگا و ...  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هیاپ  غلبم  دصرد  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اضرهش یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

241 یلخاد  53241010 :: 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

(( لوکساب لوکساب  ) ) جورخ جورخ -- دورو دورو ریسم   ریسم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تاسسوم ، ، تاسسوم وو   یرادا   یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یشیامرگ   یشیامرگ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

رباعم رباعم فرعم   فرعم ولبات   ولبات   40004000 دودح   دودح تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2626

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

234-121-53 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386115 :: هرازه هرازه :: 1401/04/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داباریما  هتالکنخرس - روحم  ییانشور  یارجا  لحم  رد  یلصفم  کولب  بصن  لمح و  هیهت , یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30/250/695/117: دروارب غلبم 

1401/07/12: داهنشیپ رابتعا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتخاس5385837 شیپ  راوید  بصن  لمح و  هیهت و  گنیکراپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  هحفص 5)شیاپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تظافح5386089 متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  تایلمع 
(CCTV یریوصت تراظن   ) IT رب ینتبم  کینورتکلا 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییانشور ییانشور یارجا   یارجا لحم   لحم ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت , , هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تدم 8هرامش هب  یهگآ  مود  تبون  جرد  خیرات  زا  هصقانم  دانسا  ذخا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  انثتسا  هب  زور 

رتخاب  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسربآ تازیهجت  دیرخ  یناسربآ و  یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رقنس  رواگنک ، نیسره ، هنحص ، هاشنامرک ، ناتسرهش  یاهاتسور  رایس  یناسربآ  - 

ژاپمپ کهاچ  ژاپمپ و  یاه  کقاتا  ثادحا  - 
تقرس  دض  هناماس  هتسب و  رادم  نیبرود  هناماس  بصن  دیرخ و  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08338254930 :: نفلت :: abrakshh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتخاس5385837 شیپ  راوید  بصن  لمح و  هیهت و  گنیکراپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  هحفص 5)شیاپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تظافح5386089 متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  تایلمع 
(CCTV یریوصت تراظن   ) IT رب ینتبم  کینورتکلا 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناسربآ یناسربآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   یناسربآ   یناسربآ یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ یاهسالک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005692000003 زاین :  هرامش 

رتشوش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

سالک 52 دادعت : 
1401/04/04 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6451773136 یتسپ :  دک  یریازج ،  هللا  تیآ  راولب  نازابناج  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36232536-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36232536-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قبط ینامزاس  سیورس  هاگرذگ  یزاس  هردایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000083 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزومآ یشزومآ یاهسالک   یاهسالک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

ینامزاس ینامزاس سیورس   سیورس هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 84 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mhm7gajtypdh4?user=37505&ntc=5384746
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5384746?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mcashufd6eknc?user=37505&ntc=5384755
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5384755?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642000496 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یزیزع دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 800 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  ساسا  رب  تمیق  - تسا یمازلا  ربتعم  یمسر و  زوجم  هئارا  امتح  - ددع دادعت 800  هب  سنسیال ) دیدمت  ) هلاس شیوداپ 1  سوریو  ینتآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 6  - ددرگ هئارا 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه یکارتشا  هخرچود  هاگتسیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000019 زاین :  هرامش 

هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسیا 7 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدمآ  تسویپ  رد  تاصخشم  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7631818356 یتسپ :  دک  یولع ،  غاب  تفه  نابوتا  یاهتنا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33776611-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33776617-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3131

دنمشوه دنمشوه یکارتشا   یکارتشا هخرچود   هخرچود هاگتسیا   هاگتسیا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID یهد تناما  تظافح و  دنمشوه  متسیس  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000052 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رذا مناخ  هناخباتک 04531505788 سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ / یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  یربخ  تالوصحم  لک  هرادا  یاهدادرارق  روما  یرادباسح و  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  امتح 

1101003718000020 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
زور 365 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ههام تخادرپزاب 5  / ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82924395-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RFIDRFID  یهد یهد تناما   تناما وو   تظافح   تظافح دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3333

لکلک هرادا   هرادا یاهدادرارق   یاهدادرارق روما   روما وو   یرادباسح   یرادباسح متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالاسگرزب ناکدوک و  یارب  رلسکو  شوه  سایقم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000171000027 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامرد رتسگ  هدیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   QUIXO MINI ناونع اب  یرکف  یزاب  تیک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

نامرد رتسگ  هدیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  هبعج   QUORIDOR CLASSIC ناونع اب  یرکف  یزاب  تیک  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
اتسو تاعالطا  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج  ( LMS  ) یکینورتکلا یریگدای  تیریدم  هناماس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591971349 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  - لالقتسا غابراچ  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223122-074  ، 33223121-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229311-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالاسگرزب نالاسگرزب وو   ناکدوک   ناکدوک یارب   یارب رلسکو   رلسکو شوه   شوه سایقم   سایقم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد عیانص  نشیکیلپا  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرجم  باختنا  عجرم  تسویپ  یبایزرا  مرف 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  یبایزرا  مرف  و  ( RFP) تامدخ حرش 
1101000143000008 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  رد  یبایزرا  مرف  و  ( RFP) تامدخ حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لک  هرادا  تارابتعا  لحم  زا  رابتعا  نیمات 

دامن لصاح  سامت  اهدادرارق  روما  دحاو  هرامش 01732261800  اب  تسیاب  یم  هژورپ  تاعالطا  بسک  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 

4913635875 یتسپ :  دک  رون ،  هداز  ماما  بنج  - همشچرس یوک  - مهدزناپ باتفآ  - ماما نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34444606-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222353-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد عیانص   عیانص نشیکیلپا   نشیکیلپا یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3636
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5385004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب تیریدم  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هیلک  یراذگاو  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000190 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هلاسکیدادرارق 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  هب  افطل  دشابیم  تسویپ  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب تیریدم   تیریدم یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک یراذگاو   یراذگاو ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3737
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دیرخ 500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض 

1101001022000309 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 500 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دیرخ 500   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ددع   ددع   500500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض

3838
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ییاراد یداصتقا و  روما  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 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام ارزفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000073 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق   CD عون  HF سناکرف گنیروتینام  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یراکزور یط 15  اهتخادرپ  هیلک  ، هدنرب هدننک  نیمات  هدهعرب  هریغ  لمح و  زا  معا  اههنیزه  هیلک  ، تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  رازفا  مرن  هخسن   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یربکا  یاقآ  هرامش 09194929184  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902598-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام ارزفا   ارزفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3939
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ییاراد یداصتقا و  روما  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 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000075 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق   CD عون  HF سناکرف گنیروتینام  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یراکزور یط 15  اهتخادرپ  هیلک  ، هدنرب هدننک  نیمات  هدهعرب  هریغ  لمح و  زا  معا  اههنیزه  هیلک  ، تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  رازفا  مرن  هخسن   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یربکا  یاقآ  هرامش 09194929184  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902598-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4040
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگشیامزآ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093087000030 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاههاگشیامزآ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نارای  تعنص  اشاپ  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاپ  هاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رظن  دم  یتسویپ  تاصخشم  اب  یهاگشیامزآ  عماج  رازفا  مرن  کپ  هدش ،  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

5135975113 یتسپ :  دک  ارعشلا ،  هربقم  یوربور  - مالسا لا  هقث  -خ  زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232488-041  ، 35235591-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232488-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4141
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5385297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنا سالک  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا  تخادرپ 

دیریگب سامت  ینیسح  یمیظع و  مناخ   88492200 هرامش اب  هرواشم  تهج 
1101001093000027 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرت تدم 3  هب  تکناک  یبودا  رتسب  رد  یسیلگنا  ریغ  ینس  هورگ  همه  ینوناک و  نورب  کدوک  ناناوجون  نالاسگرزب  ینس  هورگ  نیالنا  سالک  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتفه زور  رد 7   9 نامزمه رفن  رازه   15  ) رفن رازه  لقادح 50  یارب  نیالنا  شزوما  یرازگرب  تهج  مزال  تخاس  ریز  یرجم  هام  لداعم 9 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیمینا یدعب و  یدعب و3 تروص 2 هب  نوز  یحارط 3  . یلحم هچرازاب  لگنج و  تیاس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090664000038 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نایردنزا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یحارط یاهزیم  الاک :  مان 

ددع 12000 دادعت : 
1401/04/05 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نشیمینا یدعب و  یدعب و3 تروص 2 هب  نوز  یحارط 3  . یلحم هچرازاب  لگنج و  تیاس  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6578141131 یتسپ :  دک  نایردنزا ،  یرادرهش  هر ) ینیمخ (  ماما  راولب  نایردنزا  رهش  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312336-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنا نیالنا سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 4242

یلحم یلحم هچرازاب   هچرازاب وو   لگنج   لگنج تیاس   تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج هناماس  زا  یرادرب  هرهب  رارقتسا و  رب  تراظن  شزوما و  بصن  شورف  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000090 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج عماج هناماس   هناماس زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   رارقتسا   رارقتسا ربرب   تراظن   تراظن وو   شزوما   شزوما بصن   بصن شورف   شورف یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4444

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا شرورپ   شرورپ وو   شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا یرظن   یرظن هطسوتم   هطسوتم یاه   یاه هیاپ   هیاپ یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یرظن  هطسوتم  یاه  هیاپ  یشزومآ  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003270000023 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم تلم  یروانف  تسیز  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتست  ییاوقم 100  هبعج  لدم 120  نیلوبولگونومیا  یهاگشیامزآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

تلم یروانف  تسیز  هعسوت  هدننک  هضرع 
هتسب 4 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نیما هنایار  ناهج  رشان  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  ناگدیزگرب  هاگشیامزآ  کیزیف 2 و  ناتسریبد  مود  لاس   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریپ  راک  تسیز  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  ازیالا  لدم  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ   F.PSA تیک الاک :  مان 
اریپ راک  تسیز 
هبعج 4 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
یروآ نف  اه و  هناوج  یاه  هزومآ  دشر  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  امزآرون  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هبعج  دک 410  هطسوتم  کیتپا  کیزیف  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

زومآ نف  جارس  یشزومآ 
هتسب 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
یمیش رتسگ  نایام  هدننک  هضرع  عجرم   LONZA یتراجت مان  یددع  هتسب 1   N283-06 لدم یهاگشیامزآ  یتست  کت  نیسکوتودنا  یریگ  هزادنا  تیک  الاک :  مان 

ید
هتسب 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
عجرم نامرد  میزنآ  یمیش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 60 یرطب ییاوقم 2  هبعج   MRP.CRP-060 لدم یهاگشیامزآ  یمیشویب   CRP تیک الاک :  مان 

نامرد میزنآ  یمیش  هدننک  هضرع 
هتسب 6 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دیئات  هدننک و  نیمات  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  هنیزه  هدیدرگ ، همیمض  یتسویپ  لیاف  گرب  کی  ، دشابیم هباشم  الماک  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  عوبتم  هرادا  یزکرمرابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  ، هطوبرم

6615763661 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33163713-087  ، 33163700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33160204-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5385479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یتسیزهب  لک  هرادا  هنایار  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003530000001 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4193743138 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  لک  هرادا  - راتسرپ نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368616-013  ، 33324505-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33368511-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هعجاف  زا  یبایزاب  حرط  نارحب و  تیریدم  راک ،  بسک و  موادت  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000234 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  تکرش  تیحالص  زارحا  تهج  نیمات  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ نالیگ یتسیزهب   یتسیزهب لکلک   هرادا   هرادا هنایار   هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4646

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هعجاف   هعجاف زازا   یبایزاب   یبایزاب حرط   حرط وو   نارحب   نارحب تیریدم   تیریدم راک ،  ،  راک وو   بسک   بسک موادت   موادت حرط   حرط ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  بذغ  بعش  تیریدم  رهش  میسن  هبعش  لخاد  هکبش  زیهجت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001603000018 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  برغ  هقطنم  بعش  کناب  تسپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودجرد  جردنم  هصقانم  طیارش  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک برغ ،  بعش  تیریدم  کناب  تسپ  - ناودنک هچوک  شبن  - یهلا تاجنداتسا  نابایخ  یوربور  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1136931133 یتسپ : 

81562729-021  ، 66720606-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66720505-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IPR-330-IPR-ANTIVRS-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ   ADVANCE هخسن دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیز5384880 طیحم  تظافح  لک  هرادا  رورس  قاتا  یناسر  زور  هب  روظنم  هب  تازیهجت  بصن  هحفص 35)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش لخاد   لخاد هکبش   هکبش زیهجت   زیهجت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4848

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ   ADVANCEADVANCE  هخسن هخسن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5384727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  سنمیز  یتعنص  نویساموتا  تراک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090450000317 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ دانسا  اب  قباطم  سنمیز  یتعنص  نویساموتا  تراک  عاونا  - 

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

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  تلاصا  دانسا  هئارا 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا تراک   تراک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  رورس  قاتا  یناسر  زور  هب  روظنم  هب  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003348000046 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لیاف 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهفصا ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  رورس  قاتا  یناسر  زور  هب  روظنم  هب  تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8198997543 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  یور  هبور  نیورپ -  نابایخ  یادتبا  هلال -  نادیم  ناهفصا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5602421-031  ، 35602421-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35602424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش رایس  رهش و  نیگشم  یاه  تسپ  یاداکسا  سیفرتنیا  متسیس  لیمکت  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000027 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز تسیز طیحم   طیحم تظافح   تظافح لکلک   هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا یناسر   یناسر زور   زور هبهب   روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

یقرش یقرش رایس   رایس وو   رهش   رهش نیگشم   نیگشم یاه   یاه تسپ   تسپ یاداکسا   یاداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوج شزرو 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 11 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000036 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

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

.اه تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یاضف   یاضف شرتسگ   شرتسگ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) MICRO POSITION یتکرح یمشچ  روسنس  هاگتسد و  هس  دادعت   METONE لوژام یلخاد   PARKER پمپ مگارفاید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرشب  هاگتسد  ود  دادعت  نیپ ) یتکرح 4  یصیخشت  هدنرامش 

1101004340000296 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

واک روهام  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   MERLIN MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   ambu bag مگارفاید الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
یرای اضر  هدننک  هضرع  عجرم   UNILIGHT یتراجت مان   P160 لدم یتکرح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنم 09139487252 هرهب  ینف  تاعالطا  تساروتکاف  لصا  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 تسا  هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  برد  الاک 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

METONEMETONE لوژام لوژام یلخاد   یلخاد   PARKERPARKER پمپ پمپ مگارفاید   مگارفاید ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

5385543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  گنیروتینام  تهج  متسیس  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004202000018 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  گنیروتینام  تهج  متسیس  هاگتسد   2 - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  سامت  تاعالطا  دشاب .  یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادرپراک  رابنا  برد  ات  لاسرا  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  کناب  سانشراک  طسوت  الاک  تست  لرتنک و  زا  سپ  الاک  هجو  تخادرپ  دشاب  . یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  باختنا  تیولوا  .

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321685-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/06/27عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ویارد ، وورس  روتوم ، وورس  ناونع : 

1401917 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/06/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام تهج   تهج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 5555

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ویارد ، ، ویارد وورس   وورس روتوم ، ، روتوم وورس   وورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

 - - زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا یکینورتکلا   یکینورتکلا یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض دانسا  ینف  حرش  قباطم  زاگ -  راشف  تیوقت  هاگتسیا  یکینورتکلا  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000150 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 

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

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

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

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  کرادم  دانسا و 

دشاب دانسا  ینف  حرش  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  یالاک  تاصخشم 

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

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

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یزاگ  زکرمتم  هاگورین  اکینورتآ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  صقاون و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003116 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم یزاگ   یزاگ زکرمتم   زکرمتم هاگورین   هاگورین اکینورتآ   اکینورتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نک شوماخ  شتآ   ) کپ یسکلف  هاگتسد   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000029 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یاه  لیاف  اب  قباطم  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  13 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس 1403/8/21 اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: 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

(( نکنک شوماخ   شوماخ شتآ   شتآ  ) ) کپکپ یسکلف   یسکلف هاگتسد   هاگتسد   1313 ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

5385284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  مالعا  هباشم  دکناریا  یناشن  شتآ  سکابریاف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000018 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   I.R.B-300 لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  روتکادنیا  الاک :  مان 

ددع 171 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییازریم سدنهم  یاقآ  یلخاد 210  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: 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

سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  تایلمع  رد  یناسربآ  هزور  کی  راک  نیح  یشزومآ  هرود  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000057 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 

رفن 30 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ سکابریاف   سکابریاف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

قیرح قیرح افطا   افطا تایلمع   تایلمع ردرد   یناسربآ   یناسربآ هزور   هزور کیکی   راک   راک نیح   نیح یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52437781 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/04/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/04/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KMR-2-5K-65A هلعش تشگربزا  یریگولج  ینمیا  هلیسو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

KMR-2 -5K-65AKMR-2 -5K-65A  هلعش هلعش تشگربزا   تشگربزا یریگولج   یریگولج ینمیا   ینمیا هلیسو   هلیسو ناونع : : ناونع 6262
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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 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000390 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/31 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
 . دشابیم 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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: 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   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5384508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642000494 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتداعس هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   EA4500 لدم  ADSL هکبش تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

UBQT UNFI AP AC PRO لدم ههام -  هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   rotorkrotork مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت هب  هجوت  اب   ISR4331/SEC-K9 لدم وکسیس  رتور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030004000019 زاین :  هرامش 

ناریا یرو  هرهب  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2811 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  لاس  کی  یتناراگ  ینابیتشپ و  لنات و  دنچ  گیفناگ  یزادنا و  هار  بصن   orginal یلصا کپ  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک   ، 16 کالپ یلم  کناب  بنج  دامعریم  نابایخ  شبن  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42391620-021  ، 88899424-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88899063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت اباب     ISR4331/SEC-K9ISR4331/SEC-K9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6565

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

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

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

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

5384664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوامیس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m810k

1101092921000222 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   U 800 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هامکی زا  شیب  تخادرپ 

دوش هجوت  امتح  تسویپ  لیاف  هب 
یمازلا  روتکافشیپ  قاصلا 

دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  تساوخرد 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

m810km810k اوامیس   اوامیس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  رتوتپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000237 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا هعسوت  نایاش  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK یتراجت مان   KVM 121 لدم  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/04/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرهف  اب  قباطم  درجورب  دابآ و  مرخ  یس  یپ  زکارم  ینف  یاهنلاس  رد  هدافتسا  نودب  یتارباخم  یاهلباک  یروآ  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000304 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6767

زکارم زکارم ینف   ینف یاهنلاس   یاهنلاس ردرد   هدافتسا   هدافتسا نودب   نودب یتارباخم   یتارباخم یاهلباک   یاهلباک یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  تسرهف  اب  قباطم  نازار  هاگتسیا  زردوگیلا و  درجورب -  یس  یپ  زکارم  یبیکرت  رتسرا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000306 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  پمپ و .....  لرتنک  لنپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000358 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA هدنزاس عجرم   SELTA یتراجت مان   TPS-NU یتارباخم هاگتسد   Power Supply Unit 15W تراک الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یپیپ   زکارم   زکارم یبیکرت   یبیکرت رتسرا   رتسرا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   وو .....  .....  پمپ   پمپ لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C2960X-24TS-LL لدم وکسیس  تروپ  هکبش 24  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000030 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلاس کی  یتناراگ  یاراد  ون -   WS-C2960X-24TS-LL لدم وکسیس  تروپ  هکبش 24  چوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه   ( - دشاب تلاصا  یتناراگ و  یاراد  دیاب  ون و  هاگتسد  ددرگیم (  عوجرم  هدرکراک  چیوس  لاسرا -  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروف رایسب  زاین  ددرگ .  جرد  هاگتسد  کی  تمیق   - الاک یکیزیف  تمالس  رب  ینبم  کیتامروفنا  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  تسا -  هدنشورف 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C2960X-24TS-LLWS-C2960X-24TS-LL لدم   لدم وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7171
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090450000319 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ دانسا  اب  قباطم  وکسیس  چیئوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/04/08 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

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

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

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا اباب   قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تکرش  تسارح  دحاو  رورس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000060 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079287-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7373
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3031810305 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تارباخم  ویوورکام  ویدار  ملق  دیرخ 2  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000247 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEDA 1618 لدم  GHz 18 سناکرف  16E1 و Ethernet یدورو عون  ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
رواخ

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

وک کت  ماک  یاکسا  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   Huawei RTN لدم  GHz 23 سناکرف ویوورکام  لاتیجید  هطقن  هب  هطقن  هلر  ویدار  الاک :  مان 
دتیمیل

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

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تسین –  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم ویوورکام   ویوورکام ویدار   ویدار ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Wifi (90Mbps/90Mbps هکبش تنرتنیا  یصاصتخا  دناب  یانهپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000125 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  تسویپ 1  قباطم   ENCLOUSURE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  تسویپ 14  قباطم   HARD

شزومآ یزادنا و  هار 
1101005867000036 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Wifi (90Mbps/90MbpsWifi (90Mbps/90Mbps هکبش   هکبش تنرتنیا   تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7575

ENCLOUSURE ENCLOUSURE - -  HARD- -  HARD ناونع : : ناونع 7676
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000043 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هظحالم  تسویپ  - 

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

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تبث  هناماس  رد  یلک  تمیق  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5385522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنازگن CAT6SFTP هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000107 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/04/04 زاین :  خیرات 

هورق رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ههام  یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220151-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 7777

سنازگن سنازگن CAT6SFTPCAT6SFTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب   .... پول و رتیه ، لیابوم  ریمعت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000144000102 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا نامقل  هدننک  هضرع  عجرم   SUN TRADE یتراجت مان   NG-L لدم یتعنص  دربراک  یقرب  رتیه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان   C-000.32.567 لدم یمشچ  ود  پول  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
یئازریم نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   NOKIA COMPANY هدنزاس عجرم   SEtool لدم  IP ریغ لیابوم  ریمعت  سکاب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراصنا یاقآ  یلخاد 330  - دازن یقداص  یاقآ  یلخاد 342   07632118000 سامت نفلت  - تسویپ مالعتسا  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا  تیالو -  کراپ  یور  هپ  ور  فدص -  راولب  ادخان -  لخن  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916954999

33671369-076  ، 33668699-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661521-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشزومآ5384746 یاهسالک  هحفص 20)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5384817 یکارتشا  هخرچود  هحفص 20)هاگتسیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لک5384866 هرادا  یاهدادرارق  روما  یرادباسح و  متسیس  هحفص 20)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسیز5384880 طیحم  تظافح  لک  هرادا  رورس  قاتا  یناسر  زور  هب  روظنم  هب  تازیهجت  بصن  هحفص 35)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتسد5384951 عیانص  نشیکیلپا  هحفص 20)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب5385004 تیریدم  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هیلک  یراذگاو  ءاهب  هحفص 20)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

 ....  .... وو پول   پول رتیه ، ، رتیه لیابوم   لیابوم ریمعت   ریمعت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

عماج5385288 رازفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5385309 هناماس  زا  یرادرب  هرهب  رارقتسا و  رب  تراظن  شزوما و  بصن  شورف  هحفص 20)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهب5385454 مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  حرش  هب  تروپ  چیئوس 4  لسکیپاگم و  نیبرود 8  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نالیگ5385479 یتسیزهب  لک  هرادا  هنایار  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هحفص 20)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هبعش5385728 لخاد  هکبش  زیهجت  هحفص 20)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک5385973 سوریو  یتنآ   ADVANCE هخسن هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تقرس5386294 نالعا  یاه  متسیس  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دورگنل یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لر چیپ  هارمه  هب  یکولب  هدننکادج  یاه  هناوتسا  رتم  کالپ و 50  لر  اب  چیپ  ددع  یا و 500  هبرگ  مشچ  یامن  بش  ددع   500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام طاسقا 2  اب  رشاو  کالپ و 

1101005097000023 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.319-A دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  لکاریم  حرط  هفرطود  یکیفارت  رالوس  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 1050 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رشاو  کالپ و  لر  چیپ  هارمه  هب  یکولب  هدننکادج  یاه  هناوتسا  رتم  کالپ و 50  لر  اب  چیپ  ددع  یا و 500  هبرگ  مشچ  یامن  بش  ددع   500 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09117155039 یرادرهش  هب  مالقا  لیوحت  زا  یتسوی س  ریوصت  قباطم  ههام  طاسقا 2 

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رشاو رشاو وو   کالپ   کالپ لر   لر چیپ   چیپ هارمه   هارمه هبهب   یکولب   یکولب هدننکادج   هدننکادج یاه   یاه هناوتسا   هناوتسا وو   کالپ   کالپ لر   لر اباب   چیپ   چیپ وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ یامن   یامن بشبش   ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه تهج  تسویپ  کرادم  قباطم.ددع  یرتم 30 3 .ددع یرتم 40  7 دادعت یرتم ب  غارچ 7و3 هیاپدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.09125818771 رتشیب

1101005121000033 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هداز بیرغ  روصنم  هدننک  هضرع  عجرم  رون  ایشرپ  هدنزاس  عجرم   m 9 زیاس هزیناولاگ  سنج  یهجو  دنچ  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا )09125818771 رتشیب یگنهامه  تهج  تسویپ  کرادم  قباطم.ددع  یرتم 30 3 .ددع یرتم 40  7 دادعت یرتم ب  غارچ 7و3 هیاپدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 3030 یرتم   یرتم 33 .ددع .ددع 4040 یرتم   یرتم   77 دادعت دادعت بب   یرتم   یرتم وو33 غارچ  77 غارچ هیاپدیرخ   هیاپدیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآودنایم یظافحتسا  هزوح  دیپسالگ  هارمه  هب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000037 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآودنایم بآودنایم یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح دیپسالگ   دیپسالگ هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هار  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  نتشاد.نالیگ  ناتسا  قرش  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  ( مئالعو ولبات  ) ینمیا مالقا  لیوحتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و یزیر  همانربو  تیریدم  نامزاس 
1101001162000080 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یرادهار  نامزاس  زا  هار  میرحو  ینمیا  رتفد  زا  ینمیا  مالقا  دیلوت  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنوه هب  ناجرفسا  هداج  زیخ  هثداح  هطقن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000039 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لیمکت و  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات.دوب  دهاوخ  لمع  کالم  مالعتسا  ییاهن  عمج  .دشابیم و  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  هبساحم  یانبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ  مالعتسا 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مئالعو مئالعو ولبات   ولبات )) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

هداج هداج زیخ   زیخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمج تلافسآ و  شرب  ، ارجا بصن و  درز و  ینتب  کازوم  هیهت  ، ارجا بصن و  گنر و  درز  یرمیلپ و  یراون  یکلوپ و  تاعطق  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاخن لمح  یروآ و 

1101092921000238 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
لوط رتم  100 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هب  یرقاب  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  .دسرب  امرفراک  دات  هب  دباب  هدش  هیهت  سانجا  حلاصم و  .تسا  یمازلا  همیمض  لیاف  هدهاشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لصاح  سامت  61624050و61624056و61624057 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84184916-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمج عمج وو   تلافسآ   تلافسآ شرب   شرب ،، ارجا ارجا وو   بصن   بصن وو   درز   درز ینتب   ینتب کازوم   کازوم هیهت   هیهت ،، ارجا ارجا وو   بصن   بصن وو   گنر   گنر درز   درز وو   یرمیلپ   یرمیلپ یراون   یراون وو   یکلوپ   یکلوپ تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
هلاخن هلاخن لمح   لمح وو   یروآ   یروآ

8585
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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 12 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینت نیزوت 60  متسیس  هاگتسد  نویساربیلاک 3  سیوربی و  تامدخ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985001983 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هعلاطم  زا  زسپ  یتسویپ  دانسا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  نفلت 06134142565  هرامش  اب  رشیب  تاعالطا  تهج 

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

4142593-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یلایر  دروآ  رب  قبط  نز  کمشچ  غارچ  لیر و  دراگ  یکیفارت ،  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک هقطنم 4  یرادرهش  یدقن  تروصب 100 % 

1101095546000018 زاین :  هرامش 
جرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
دادعت 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  بجوم  یتساوخرد  کرادم  تبث  مدع  ددرگ -  هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134911177 یتسپ :  دک  نابایخ 112 ،  شبن  - یدنابراهچ راولب  - رهشرهم - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33407079-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینت ینت   6060 نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک  33   نویساربیلاک وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8686

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   لیر   لیر دراگ   دراگ یکیفارت ،  ،  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتشاد 2 دیدجت ناملید .) - لکهایس روحم  یا  هطقن  ییانشور  متسیس  ثادحا  ) ناتسا حطس  رد  ییانشور  یارجاو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ورین  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ 

1101001162000081 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8888

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   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکسر )  یراس (  یر /  چنیا  طخ 12  رتمولیک 218+450  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( حبص تعاس 10  یراس (  هگنادود  شخب  واگرم  تاسیسات  هبنش )  هس  تیزیو 1401/04/07 (  تیاس 

1101001105000835 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

61654200-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

واگرم واگرم تاسیسات   تاسیسات هبنش )  )  هبنش هسهس    )  ) 140 1/04/07140 تیزیو  1/04/07 تیزیو تیاس   تیاس تکسر )  )  تکسر یراس (  (  یراس یریر /  /  چنیا   چنیا   1212 طخطخ     2 182 18 ++450450 رتمولیک   رتمولیک یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
 ( ( حبص حبص   1010 تعاس   تعاس یراس (  (  یراس هگنادود   هگنادود شخب   شخب

8989
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریوصت  قبط  هدنزغل  حوطس  رطخ  ثلثم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095549000085 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DONG FENG TRUCKS هدنزاس عجرم   T375 نویماک دربراک   40X40X40 cm زیاس یکیتسالپ  رطخ  ثلثم  الاک :  مان 

لزید اپیاس 
ددع 28 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تازج  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم 

دشابیم باسحیذ  اب  هیوسترظان  داتو  دنس  میظنت  زا  سپ  ههام  یدهعت 6  تروصب  تخادرپ 

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

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

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنزغل هدنزغل حوطس   حوطس رطخ   رطخ ثلثم   ثلثم ناونع : : ناونع 9090

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5386289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینلیتا یلپ  رون  سکلفر  تیلباق  اب  یکیتسالپ  یا  هداج  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005673000001 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نیجون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 5 عافترا  90x33 cm زیاس ینلیتا  یلپ  رون  سکلفر  تیلباقاب  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع  40 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 
دنبشارف سراف ،  لیوحت :  لحم 

چیپ و اب  هارمه  دیفس  درز و  گنر  هب  رتم  یتناس  عافترا 5  هب  داعبا 33*90  اب  ینلیتا  یلپ  رون  سکلفر  تیلباق  اب  یکیتسالپ  یا  هداج  ریگ  تعرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریز یفک  هرهم و 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  هیارک 

7478113786 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  نیجون  یرادرهش  تیالو ، راولوب  نیجون ، رهش  دنبشارف ، ناتسرهش  سراف ، دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38762451-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38762451-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ رون   رون سکلفر   سکلفر تیلباق   تیلباق اباب   یکیتسالپ   یکیتسالپ یایا   هداج   هداج ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  اقیقد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  رد  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000395000043 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. تسویپ قباطم  ) دشاب ربتعم  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد  دیاب  الاک  ( خساپ لاطبا  بصن =  اهالاک و  زیر  لماش  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  : ) مهم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینوناق یلام و  یرادا  لحارم  یط  طوبرم و  سانشراک  دات  زا  سپ  هنازخ 1403/05/22  قاروا  هجو  تخادرپ.لحم  رد  ناگیار  لاسرا  لیوحت و 

6517838695 یتسپ :  دک  نشور ،  یدمحا  یفطصم  دیهش  غابراهچ  شهوژپ  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380699-081  ، 38380919-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380699-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه هاگباوخ   هاگباوخ ردرد   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درونجب رویرهش  نامتخاس 17  پآ  لور  تانبرک  یلپ  هرکرک  هغیت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004772000005 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کین  رد  هزاس  ابیز  هدنزاس  عجرم  کینرد  یتراجت  مان  دیراورم  لدم   mm 8 تماخض  4x3 m زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

کین رد  هزاس  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ) هدش دای  دراوم  تیاعر  مدع  هدوب و  یرورض  یتسویپ  مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  طیارش  هیلک  تیاعر  اذل  هدوب  هنومن  تروص  هب  یباختنا  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  هدننک  نیمات  خساپ  لاطبا  ثعاب  دنب 16 و 21  ) صوصخ  هب 

 : یتسپ دک  یلامش ،  ناسارخ  هقطنم  بعش  تیریدم  هداز  یقن  دیهش  هچوک  یبونج  یتشهب  دیهش  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415763541

32238803-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223464-058 :: 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

درونجب درونجب رویرهش   رویرهش نامتخاس  1717   نامتخاس پآپآ   لور   لور تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک هغیت   هغیت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخس یس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  جرد  یتسویپ  لیاف  رد  رد  ماقرا  لک  یتسویپ ..  لیاف  هب  هجوت  اب  تخس  یس  رهش  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005550000003 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تخس  یس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

اند رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599134184 یتسپ :  دک  تخس ،  یس  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  تخس - یس  رهش  - اند ناتسرهش  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442330-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442337-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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 11 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003118 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: داعبا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تباث هگنل  ود  مامضنا  هب  وشزاب  هگنل  ود   2.3  * 2.5

تباث هگنل  نودب  وشزاب  هگنل  ود   2.3 * 1.5
مود هاگشیالاپ  رد  کیتاموتا  برد  بصن  لمح و  هیهت ,

تسا یمازلا  لماک  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 
تسویپ لیاف  رد  رتشیب  تایئزج 

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

31313590-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sachtler fsb4 تاصخشم اب  هیاپ  هس  هارمهب   Sony hxr-nx100 لدم یرادربریوصت  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005457000009 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن 09111580868 لصاح  سامت  نایدجم  یاقآ  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817797486 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  ملعم  نابایخ  یاهتنا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265980-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265984-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000219 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دنس  1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هیوست 30  هدنشورف -  اب  لاسرا  لمح و  تسا -  لطاب  دادرارق  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  دیق  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: 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

sachtler fsb4sachtler fsb4  تاصخشم تاصخشم اباب   هیاپ   هیاپ هسهس   هارمهب   هارمهب   Sony hxr-nx100Sony hxr-nx100 لدم   لدم یرادربریوصت   یرادربریوصت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

تسویپ تسویپ هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5384626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسب ) رادم  نیبرود  یتظافح (  یتراظن و  تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005224000011 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  ءارجا  دیرخ و  هتسب ، ) رادم  نیبرود  یتظافح (  یتراظن و  تازیهجت  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614713414 یتسپ :  دک  یتخت ،  مویداتسا  بنج  ماما -  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234000-045  ، 33231300-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232000-045 :: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  یتخت  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000020 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگرابو  اضماو  رهمو  لیمکت  تسویپ و  لیاف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتظافح (  (  یتظافح وو   یتراظن   یتراظن تازیهجت   تازیهجت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9898

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه یتخت   یتخت هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5385074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یتینما  تازیهجت  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000097 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ایمیک هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TIANDY یتراجت مان   TC-NH6220IE-CP لدم  out door هکبش تحت  نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کینورتکلا

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  دک  ناریا  کی  رد  غلبم  رکذ  نینچمه  روتکاف و  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 84 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rx5plvy3g7hsf?user=37505&ntc=5385074
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5385074?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5385249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004202000017 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
 ( یتسویپ تسیل  قبط   ) هتسب رادم  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  هاگتسد  ود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  سامت  تاعالطا  دشاب .  یم  الاک  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادرپراک  رابنا  برد  ات  لاسرا  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  کناب  سانشراک  طسوت  الاک  تست  لرتنک و  زا  سپ  الاک  هجو  تخادرپ  دشاب  . یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  باختنا  تیولوا  .

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321685-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیلد 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 12 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5385454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  حرش  هب  تروپ  چیئوس 4  لسکیپاگم و  نیبرود 8  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005666000019 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   WEST CORAL یتراجت مان   FEP-0612 لدم تروپ  هکبش 4  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2128LR3-DPF28M-F لدم لسکیپاگم  تلاب 8  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ناجیلد رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هگرب  افطل  .دشاب  یم  اهب  مالعتسا  هگرب  لمع  کالم  تسا و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3791918181 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  ناجیلد ، رهش  یزکرم ، ناتسا  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44228333-086  ، 44223636-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44228808-086 :: 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

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم حرش   حرش هبهب   تروپ   تروپ   44 چیئوس   چیئوس وو   لسکیپاگم   لسکیپاگم   88 نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

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

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

5385770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضیوعت و 60 یتناراگ  هام  اب 24  تسویپ  لیاف  قیقد  تاصخشم  قبط   3208U4 لدم انیترو  دنرب  لاناک   NVR32 هاگتسد  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زا  سپ  تامدخ  هام 

ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف 
1101000476000026 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدرمناوج زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  نابهاگن  یتراجت  مان   GB 32 تیفرظ لاناک   NVR 32 لدم هکبش  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVR32NVR32 هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5386294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط هیلکرابتعا  - لاسکیارجا تدم  - تخادرپ شیپ  مدع  - لیدعت مدع  - هاگتسد دادعت 200  هب  تقرس  نالعا  یاه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماع ریغ  دنفادپ  لحم  زا  ینارمع  یاه 
1101005669000140 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1402/04/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینارمع  یاه  حرط  هیلکرابتعا  - لاسکیارجا تدم  - تخادرپ شیپ  مدع  - لیدعت مدع  - هاگتسد دادعت 200  هب  تقرس  نالعا  یاه  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لماع ریغ  دنفادپ  لحم 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435152-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5385264 یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هتسبرادم5385543 نیبرود  گنیروتینام  تهج  متسیس  هاگتسد  هحفص 35)2  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   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

تظافح5386089 متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  تایلمع 
(CCTV یریوصت تراظن   ) IT رب ینتبم  کینورتکلا 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5385770NVR32 هاگتسد هحفص 72)5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تقرس تقرس نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5385540 افطا  تایلمع  رد  یناسربآ  هزور  کی  راک  نیح  یشزومآ  هرود  هحفص 42)یرازگرب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم5384510 یزاگ  زکرمتم  هاگورین  اکینورتآ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  صقاون و  عفر 
یبونج سراپ  زاگ 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( یهگآ یهگآ   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 " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5384783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292000810 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ گرب  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ5384508 هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5384783 گرب  قبط  رتتک  سسکا  هحفص 81)لاتسید  سسکا  ( سسکا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5385371METONE لوژام یلخاد   PARKER پمپ هحفص 35)مگارفاید  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ گرب   گرب قبط   قبط رتتک   رتتک سسکا   سسکا لاتسید   لاتسید ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093596000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385059 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییافوکش  یروآوت و  قودنص  هداد  زکرم  نیالنآ  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییافوکش  یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

ییافوکش یروآوت و  قودنص  هداد  زکرم  زاس  نیالنآ  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 24 یقرش  دور  هدنیاز  هچوک  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم   ، 1991913111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیالنآ5385059 زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 82)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

رهش5385264 یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناقلاط یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5385375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 106106

....و ....و تقرس -  -  تقرس دضدض   نامتراپآ   نامتراپآ ردرد   ریق   - - ریق قرب -  -  قرب زیرپ   زیرپ  -  - PVCPVC  شکور شکور سنج   سنج فاطعنا   فاطعنا لباق   لباق یداه   یداه قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 84 ھحفص 81 
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.دشابیم تسویپ  تسیل  قباطم  یتساوخرد  یاهالاک  هیلک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004207000006 زاین :  هرامش 

ناقلاط ناتسرهش  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
لاکمیس هسیک   m 100 لوط  mm 6 رطق  PVC شکور سنج  فاطعنا  لباق  یداه  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 1200 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  اویراک  حرط  دیفس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
داگراساپ تفن   kg 182 دنلب یزلف  هکشب  ریق 40/50  الاک :  مان 

هکشب 5 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

عجرم هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   cm 100 ضرع  cm 220 لوط بوچ  سنج  هگنل  کی  رپوس  حرط  ور  کی  تقرس  دض  نامتراپآ  رد  الاک :  مان 
هواک یتعنص  هدننک  هضرع 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ایرآ کت  رد  نولک  هدننک  هضرع  عجرم   ES200 لدم  2x2 m داعبا یموینیمولآ  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
ناجنز لافس  نیرز  تکرش  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 20 تماخض  20x15 cm داعبا یلومعم  یراوید  کولب  الاک :  مان 

ددع 3750 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

کیبآ نامیس   kg 50 هیالود یذغاک  هسیک  پیت 2  دنلترپ  یرتسکاخ  نامیس  الاک :  مان 
هسیک 300 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
قرش ماگوزیا  یتراجت  مان   kg 40 کنیرش هتسب  موینیمولآ  شکور  اب  هیال  ود   O عون لور  یتبوطر  قیاع  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ناریا سکلف  یله  هدنزاس  عجرم   in 1 یلخاد رطق   m 50 لوط یا  هرقن   PVC یموطرخ هلول  الاک :  مان 
هقلح ( لور )300 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
کیتسالپ ینس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  ینس  یتراجت  مان  شالف  ینس  لدم  دک 256   Lit 12 تیفرظ یراوید  کنات  شالف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

ناقلاط رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح باهذ و  بایا و  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  لماش  اه  هنیزه  هیلک  - .دریذپ یم  ماجنا  دیسررس 1403/10/24 اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناقلاط  ناتسرهش  یرادنامرفاهالاک  هیلک  لیوحت  لحم  - .دشاب یم  هصقانم ) هدنرب   ) هدهع هب  لقن  و 

3369117311 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  نادیم  ناقلاط  ناتسرهش  ناقلاط ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44726046-026  ، 44722424-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44722124-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5385375 دض  نامتراپآ  رد  ریق  - قرب -  زیرپ   - PVC شکور سنج  فاطعنا  لباق  یداه  قرب  میس 
....و - 

هحفص 82) تقرس  ( تقرس دضدض  

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

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

زا 84 ھحفص 82 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسربآ5386485 تازیهجت  دیرخ  یناسربآ و  یاه  هژورپ  هحفص 19)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5385098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Fortinet FortiGate 100F تیگ یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیالفآ سنسیال  اب 

1201000260000007 زاین :  هرامش 
مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 Fortinet FortiGate 100F تیگ یتروف  لاوریاف  - 
نیالفآ سنسیال  اب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

ینامزاس5384755 سیورس  هاگرذگ  یزاس  هدایپ  هحفص 20)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5384780 رازفا  مرن  هحفص 20)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نالاسگرزب5384906 ناکدوک و  یارب  رلسکو  شوه  سایقم  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب5385004 تیریدم  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  هیلک  یراذگاو  ءاهب  هحفص 20)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالفآ5385098 سنسیال  اب   Fortinet FortiGate 100F تیگ یتروف  هحفص 84)لاوریاف  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

نیالفآ نیالفآ سنسیال   سنسیال اباب     Fortinet FortiGate 100FFortinet FortiGate 100F تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 84 ھحفص 83 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدهاشم5385180 تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دیرخ 500 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5385226 ارزفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5385270 رازفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5385288 رازفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنا5385297 سالک  هحفص 20)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسدرک5385333 ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یرظن  هطسوتم  یاه  هیاپ  یشزومآ  هحفص 20)تیک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5385655 لیاف  قباطم  هعجاف  زا  یبایزاب  حرط  نارحب و  تیریدم  راک ،  بسک و  موادت  هحفص 20)حرط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح5386089 متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  تایلمع 
(CCTV یریوصت تراظن   ) IT رب ینتبم  کینورتکلا 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

درونجب5385166 رویرهش  نامتخاس 17  پآ  لور  تانبرک  یلپ  هرکرک  هغیت  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5384910 تاصخشم  قباطم  اقیقد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  رد  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 68) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هتخاس5385837 شیپ  راوید  بصن  لمح و  هیهت و  گنیکراپ  ددرت  لرتنک  یریوصت و  هحفص 5)شیاپ  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 84 ھحفص 84 
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