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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 ریت   ریت   66 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,900هکس , 000144,900 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,560هکس , 000135,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13, 0002 13, سیئوس000 سیئوس کنارف   321کنارف ,2 0032 1 ,2 00

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,500 , 00080 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع238,700238,700رالد ناتسبرع لایر   ,89لایر 0 1089, 0 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   13,441یالط , 00013,441 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ378,330378,330دنوپ نپاژ نینی   دصکی   228دصکی ,470228 ,470

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
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9696))

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

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

زا 101 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 87

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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  • 96

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

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

زا 101 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( 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  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " 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 101 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003065000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410758 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرطزا  ار  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یلصا  هدادزکرم  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظنرد  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  یمرازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دشاب  یم  روشک  لاوحا  تبث  نامزاس  تاعالطا  یروانف  دحاو  رد  تیلاعف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

135,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

نامزاس نیا  هرامش 7  نامتخاس  رد  عقاو  یزکرم  هناخریبد  هب  ریت 1401  هبنش 21 هس  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  لیوحت 

10:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 02160902514 هرامش  اکتا پ207  هاگشورف  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت   ، 1137719411 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا هدادزکرم   هدادزکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یرازگرب   یرازگرب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 101 ھحفص 5 
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003001000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410778 :: هرازه هرازه :: 1401/04/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  دانسا  اب  قباطم  یزاجم  یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یزاجم یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  یتعنص - رهش  جرک -   ، 3174734563 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005797000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410803 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، 

( APN  ) هارمه نما  هکبش  رتسب  رب  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یصاصتخا  هدرتسگ  هکبش 
یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، 

(APN  ) هارمه نما  هکبش  رتسب  رب  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یصاصتخا  هدرتسگ  هکبش 

لایر   8,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناونع تحت  ار  دوخ  همانتنامض  کیزیف  داتس ، هناماس  رد  یزیراو  یدقن  شیف  ای  همانتنامض و  یراذگراب  رب  هوالع  یتسیاب  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  لیوحت  راذگ  هصقانم  سردآ  رد  عقاو  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  هب  هدش  موم  رهم و  تروصب  فلا  تکاپ 
16:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 359 یدازآ  نابایخ  نارهت   ، 1457965595 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

(( APNAPN  ) ) هارمه هارمه نما   نما هکبش   هکبش رتسب   رتسب ربرب   یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس یصاصتخا   یصاصتخا هدرتسگ   هدرتسگ هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 101 ھحفص 6 
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زاریش بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001032000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/5  تعاس 9  زا  دانسا  شورف   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14

راکتبا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411237 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  7 لیوحت : تدم  تاعالطا -  یروانف  تخاس  ریز  اه و  هداد  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش

باسح هب  زیراو  لایر  دانسا 2.000.000  تمیق  تکرش -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  تنامض  تروص  لایر ب  نیمضت 6.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم هبعش  یلم  کناب  هرامش 0105699022004 

یزکرم هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر -  هللا  تیآ  راولب  زاریش -  : سردآ هب  تکرش  هناخریبد  لیوحت  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
تکرش  سنارفنک  نلاس  لحم  ییاشگزاب 

یزکرم هرادا  هچوک 17 -  شبن  ینابر -  هللا  تیآ  راولب  زاریش -  سردآ |: دانسا  تدوعو  هصقانم  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 
 ( تکرش هناخریبد  ) 

07132281156 - 8 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.ir abfa-shiraz.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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001099000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412051 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
9,113,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   455,650,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ودرگ یوک  یوضر  کرهش  کارا   ، 3813153111 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز وو   اهاه   هداد   هداد زازا   تظافح   تظافح روظنم   روظنم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یاقترا   یاقترا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

ناتسا ناتسا یاهرهش   یاهرهش گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزار یتعنص  هعسوت  یحارط و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناگدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  هصقانم  هرامش  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش 

کاینومآ  روسرپمک   - 01-162-16
(RO  ) نیمد بآ  جیکپ   - 01-168-23

( WT  ) ریگ یتخس  جیکپ  -  01-162-24
قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  لاهروا و   - 01-163-19

هب ار  زیراو  شیف  لصا  هدرک و  زیراو  تراک 5892-1012-0699-6148  هرامش  هب  ار  غلبم  دشاب  یم  لایر  غلبم 500.000  هصقانم  دانسا  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  لیوحت  یناگرزاب  تنواعم  دحاو  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  ماگنه 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

کالپ 17 یقرش  نابایخ 150  یوربور  نیورپ  راولب  سراپنارهت  لوا  هکلف  سردآ   :: سردآ سردآ

77889846 :: 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

رهشمرخ یشکنغور  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمارو ود  هرامش  یتابن  نغور  هناخراک  هب  طوبرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .تسا  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  ره  در  رد  رادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیمارو هرامش 2  یتابن  نغور  هناخراک  هنایمرواخ - ) مجن  هاگشورف  بنج   ) یبیغ دیهش  خ  مالسا -  نایئادف  خ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 33384790 و 33758808 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

هار هار وو   لاهروا   لاهروا ( - ( - WTWT  ) ) ریگ ریگ یتخس   یتخس جیکپ   جیکپ ( - ( - RORO  ) ) نیمد نیمد بآبآ   جیکپ   جیکپ کاینومآ -  -  کاینومآ روسرپمک   روسرپمک لماش   لماش دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا

66

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 77

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  همتاخ  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیمز نیا  رد  دنمناوت  صاخشا  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  ( PBD-0110355 هرامش یاضاقت  EX یناشن شتآ  تابر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  زمرهمار ،  - ناهبهب هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب ، رد  عقاو  اه  نامیپ  یقوقح و  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

52102265-061 :: نفلت :: Www.pgbidboland.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  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ام همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هد  تدم  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنک یرادیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  طیارش  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 " ام  " همیب یماهس  تکرش  هناخریبد  کالپ 9  کنو ،  نابایخ  کنو ،  نادیم  نارهت ، : سردآ  :: سردآ سردآ

1242-0218690 :: 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

EXEX  یناشن یناشن شتآ   شتآ تابر   تابر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 101 ھحفص 9 
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410856 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001003001000006  هب  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا ، راولب  یتعنص ، رهش  جرک ، : فلا یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

85193768-88969737: مان تبث  رتفد   1456: سامت زکرم   :: نفلت :: WWW.Setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالماعم یرازگرب  دنیآرف  لرتنک  هناماس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tadarokat.tce.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاس نمیا  رابتعا   ) ناتسا حطس  رد  هارمه  نفلت  یاهتیاس  لوا  زاف  یزاس  نمیا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

هارمه هارمه نفلت   نفلت یاهتیاس   یاهتیاس لوا   لوا زاف   زاف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 101 ھحفص 10 
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نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/4  تلهم   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فطاع دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یکنرت  همین  تیاس 1090  دک  لوا  هارمه   BTS یرون ربیف  یشکلباک  تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/4  تلهم   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت هنب  کرک  هدریپ و  هدرد - ازنارس - دورط - یاهاتسور   GPON یسم هکبش  نادرگرب  یرون و  ربیف  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 1212

GPONGPON  یسم یسم هکبش   هکبش نادرگرب   نادرگرب وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 101 ھحفص 11 
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ناهفصا تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تلهم 1401/4/22هرامش نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5411620 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  رد  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ ،  ، ینارمع تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

شور هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  دیدجت  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   تبون
هدرشف

1401/04/06 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 99ت/1400 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 11   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411925 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:15   - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270/000/000/000: دروارب غلبم 

لایر  11/400/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15/000/000  : دانسا شورف  غلبم 

راک و نواعت ،  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  لقادح 3  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ 
دیامن راذگاو  دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر 

نابایخ یوربور  نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ
88466779 راگنرود :  هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاتا 817  نویسیمک ط 8  لحم  ییاشگزاب :

سامت 1456 زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ ردرد   لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن دنارگ ، ، دنارگ  ، ، ینارمع ینارمع تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1515

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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/59/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/5  زا  دانسا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412070 :: هرازه هرازه :: 1401/04/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111758065 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5410758 دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یلصا هدادزکرم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5410778 یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتسب5410803 رب  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یصاصتخا  هدرتسگ  هکبش  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، 
(APN  ) هارمه نما  هکبش 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه و5411237 هداد  زا  تظافح  روظنم  هب  هداد  زکرم  یا  هنایار  تازیهجت  یاقترا  یزاس و  نمیا  یراذگاو 
تاعالطا یروانف  تخاس  ریز 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویدار ویدار نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  خروم 1401/4/5  زا  دانسا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  زور -  هد  تدم  هب  دانسا   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410142 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یربارت  هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

یرادرهش  ود  هقطنم  رد  موس  لپ  پول  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  - 
لایر  هیلوا 3.708.069.754  غلبم  - 

هام شش  هژورپ  یارجا  تدم  - 

تسا و هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  یناشن  هب  یرادرهش  ود  هقطنم  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 1401/4/13  زا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410466 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک   سأر   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرپ ینتب  تاعطق  دیلوت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 20.040.000.000  هیلوا  دروآرب  تمیق 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یهگا و ...  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.002.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08642222820 :: 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

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

یسرپ یسرپ ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق دیلوت   دیلوت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/4/7  دانسا  تفایرد   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 45.548.865.000 

هام ارجا 3  تدم 

یاراد اه  تکرش  شزرو -  نادیم  هبعش  تارداص  کناب  دزن  رهپس 0106630762004  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر  نیمضت 2.278.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  هجدوب -  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  ای  هار و  تیحالص 

یرادرهش هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48649-1401/03/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7:30هرامش زا  تیاغل  خیرات 1401/4/6  زا   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14:30 حبص 

لداعت  :: عبنم تعاس 13:30عبنم ات  تیاغل  زا 1401/4/12   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411187 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   حبص  تعاس 10  سار   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا ) هلحرم  کی   ) یھگآ هیحالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالکشم رالاس  کراپ  رباعم  ییانشور  هکبش  ثادحا  عوضوم  اب 

:: 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

لپلپ ینتب   ینتب حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

کراپ کراپ رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2020
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001029000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین  دروم  مالقا  نیمات  هارمه  هب   ALSTOM AD43C ویتوموکول هاگتسد  دادعت 49  یزاسزاب  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نهآ هار  یادهش  نامتخاس  الدنام - نوسلن  راولب  یادتبا  - نیتناژرآ نادیم  - نارهت  ، 1519713111 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

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411824 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. رمک و هرقن  هندرگ  لوا ) زاف   ) شرفت ناتسرهش  یلوط  ییانشور  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراکنامیپ  روما  ناوخارف : تیلاعف  هزوح 
لایر   25.252.576.554 یلام : دروآرب 

تاسیسات هینب -  ا  هار -  یراکنامیپ  یعوضوم : یدنب  هقبط 

1401/03/30 همانزور : رد  یهگآ  جرد  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401/07/18 داهنشیپ : رابتعا  خیرات 

:: 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

ویتوموکول ویتوموکول هاگتسد   هاگتسد دادعت  4949   دادعت یزاسزاب   یزاسزاب وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2 12 1

ییانشور ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411975 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رین  بارس -  یلغواویا و  دنرم - دابا ، ناتسب  بارس -  یسرجوین  بصن  لمح و  ، تخاس یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رین  بارس -  یلغواویا و  دنرم - دابا ، ناتسب  بارس -  یسرجوین  بصن  لمح و  ، تخاس یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,148,803,636,638 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   30,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

: احیجرت هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
یکناب همانتنامض  - 

یکناب شیف  - 
تکراشم  قاروا  - 

13:30 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - راشفا دیرف  نابایخ  قرش -  یدرگتسد  نابایخ  لامش -  سردم  هارگرزب  نارهت -   ، 1916614553 یتسپ :  دک  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک لقنو  لمح  یاهانبریز  هعسوتو  تخاس  تکرش  یقرش -  شرآ  شبن 

:: 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

مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412024 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  33072000000 دروآرب :

:: 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

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، تخاس تخاس ناونع : : ناونع 2323

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412124 :: هرازه هرازه 1401/07/21دکدک    : داهنشیپ رابتعا  خیرات   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشکلم راوچ  ناویا  مالیا  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/658/450/000: دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08433338400 :: 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

زیربت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/04/15  تعاس 7  زا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  13:30

rrk.ir :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/04/23  تعاس 7  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 13:30 

5412235 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:30   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9  حطس  رد  یکیفارت  یاهولبات  تازیهجت و  بصنو  حلاصم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  3.000.000.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   150.000.000 هدرپس :

نامتخاس ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

( قنرز هداج  لوا   ) رذآ ینادرم  راولب  اب  جنمساب  هداج  عطاقت  صاوغ ، یادهش  راولب  زیربت ، رد  عقاو  هقطنم 9  یرادرهش  هناخریبد  لاسرا :  :: سردآ سردآ
یرادرهش یزکرم  نامتخاس  هرامش 4  هسلج  قاتا  رد  عقاو  یبونج ، راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ  نابایخ  رد  عقاو  تاسلج  قاتا  ییاشگزاب :

زیربت

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3 زاف یقرش ) تیاس   ) قفا ینامتخاس  هژورپ  رد   GW,L را یاه  کولب  تیروکس  یاه  برد  یلخاد و  یجراخ  یاهامن  تیروکس  هشیش  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 78 هچوک 1/2  هزوریپ ، نابایخ  مانمگ ، دیهش  نابایخ  یمطاف ، نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 417  41017-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

قلف هینبا  طخ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق رهش  ردام  یناشن  شتآ  هنایشآ  هژیو  پآ  لور  برد  ددع  بصن 14  لمح و  تخاس ، دیرخ ، تایلمع  ماجنا  روظنم  هب  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 6 کالپ 83  یسوط  نابایخ  یلامش  یردنکسا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.falaghco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

ینامتخاس ینامتخاس هژورپ   هژورپ ردرد     GW,LGW,L رارا یاه   یاه کولب   کولب تیروکس   تیروکس یاه   یاه برد   برد وو   یلخاد   یلخاد یجراخ   یجراخ یاهامن   یاهامن تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یناشن یناشن شتآ   شتآ هنایشآ   هنایشآ هژیو   هژیو پآپآ   لور   لور برد   برد ددع   ددع   1414 بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا روظنم   روظنم هبهب   راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-867-14010141 :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/04/05هرامش  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 107*76 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001195000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412087 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاعالطا  کرادم و   ، طیارش ساسارب  یدالوف  چناپ  لور  هرکرک  ینابیتشپ  بصن و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ینامتخاس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناپ غابراهچ  یادتبا  - نیسح ماما  نادیم  - ناهفصا  ، 8136634179 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

7676 ** هرکرک  107107 هرکرک ناونع : : ناونع 2929

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410416 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 16.000.000.000  هیاپ  غلبم 

ای یکناب  همان  تنامض  لایر  غلبم 1.600.000.000  نیمضت  یطابترا - یاه  تخاس  ریز  یریوصت و  تراظن  هناماس  تازیهجت  شورف  هئارا و  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش هی  هاگشورف  زا  ربتعم  همان  یفرعم  کناب -  نامتخاس  تاکرادت و  هریاد  باسح 0116857638004  هب  زیراو  لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  دقن -  هجو  زیراو 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  رگ -  هصقانم 

دزی تارداص  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  تاکرادت و  هریاد  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

03535230955 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسیدرپ رتسگ  انیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هزورهرامش همه  یراک  زور  ات 14  رثکادح  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 تعاس 9  زا  لیطعت )  مایا  زجب  )

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

5410532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  روباشین  هاگورین  یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  بصن و  تازیهجت و  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامت راذگاو  تیحالص 

هنیمز  نیا  رد  لاعف  یاهتکرش  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناسیدرپ  رتسگ  انیاس  تکرش  مانب  هپس  کناب  دزن  هرامش 3184110008629  باسحب  لایر  غلبم 2.000.000  هب  یزیراو  شیف  یبتک و  همان  یفرعم  نتشاد 

.دشاب یم  نویلیم   هصقانم 500  رد  تکرش  نیمضت 
.تسا  هدیدرگ  جرد  هصقانم  دانسا  رد  زاین  دروم  تاعالطا  ریاس  انمض 

تسا  راتخم  اهداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  رازگ  هصقانم 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

تیریدم دحاو   ) کالپ 15 هوکزوریف  نابایخ  زا  دعب  ییادیش  هلا  سمش  دیهش  دازرهش  راولب  نارادساپ ، نابایخ  نارهت -  رد  عقاو  سردآ  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ
( هپس یلام  هورگ  تراظن  یبایزرا و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

هاگورین هاگورین یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 101 ھحفص 21 
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زاریش یرادرهش  رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/04/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410914 :: هرازه هرازه :: 1401/04/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  کی  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواگنک ماد  ریش و  یزرواشک  یرورپماد و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دودحم  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش دانسا  تفایرد  دیدزاب و  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا  1401/4/6

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

5411186 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدیهام  رواگنک  یرادواگ  دحاو  ود  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناطلس یاتسور  هداج  رتمولیک 4  رواگنک ،  یرظتنم و  هکلاذ  یاتسور  یوربر  یشله  هداج  رتمولیک 2  تشدیهام  هاشنامرک ،  : هصقانم عوضوم  تایلمع  ماجنا  لحم 

دابآ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش یزکرم  رتفد  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یرظتنم هکلاذ  یاتسور  یوربور  یشله  هداج  رتمولیک 2  تشدیهام ،  هاشنامرک ،  : هصقانم یرازگرب  لحم 

ریدم ییازخ  اضر  یاقآ  هارمه 09183378814   08348522421 :: نفلت نفلت
یلخاد 107 یناگزاب 

:: تیاسبو تیاسبو

یلخاد 124 :: 08348522066 و 08348522421  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

گنیروتینام5412051 لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ناتسا یاهرهش 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامزاس نامزاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 3333

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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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یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( کرادم نکسا   ) روشک یضارا  روما  عماج  هناماس  رد  یضارا  یراذگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  یشکاو  شیاپ و  حرط  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000085000097 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک 

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن 

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( کرادم کرادم نکسا   نکسا  ) ) روشک روشک یضارا   یضارا روما   روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یضارا   یضارا یراذگاو   یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا یشکاو   یشکاو وو   شیاپ   شیاپ حرط   حرط مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد تالحم و  نیمخ ،  یاهناتسرهش  حطس  رد  یلم  رتساداک  یاراد  یضارا  رد  تالخادت  عفر  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000085000094 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک 

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن 

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیلد ناجیلد وو   تالحم   تالحم نیمخ ،  ،  نیمخ یاهناتسرهش   یاهناتسرهش حطس   حطس ردرد   یلم   یلم رتساداک   رتساداک یاراد   یاراد یضارا   یضارا ردرد   تالخادت   تالخادت عفر   عفر مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تاعالطا  یروانف  اب  طبترم  روما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا طیارش  هچرتفد 

1101093941000006 زاین :  هرامش 
تشر ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینابیتشپ  یربهار و  تاعالطا (  یروانف  اب  طبترمروما  لماک  ششوپ  تهج  تاعالطا  یروانف  یسانشراکروما  یمجح  یراذگاو  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن راذگاو  مالعتسا  تروص  هب  یصاصتخا  یمومع و  طیارشاب  قباطم  ...و ) یا  هنایار  هکبش   ، رازفا مرن  ، رازفا تخس 

 : یتسپ دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  یدضع -  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194173774

33486424-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33486423-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  اب  زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  تهج  لاوریاف  سنسیال  تیدپآ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000025 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166415637 سامت : هرامش  .دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  طیارش و  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ اباب   زاوها   زاوها نارمچ   نارمچ دیهش   دیهش هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال تیدپآ   تیدپآ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماسرد یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101001011000061 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس سانشراکو  یدمحم 88115755  یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف 

09128168407 ینسحم

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هناماسرد هناماسرد یتسویپ   یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال لماش   لماش یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردروتکاف   ردروتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب

3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن ینابیتشپ  هفقو  نودب  ار  تکرش  رد  دوجوم  نیالنآ  یناوخ  روتنک  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000164 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومیار متسیس  ناحارط  هدنزاس  عجرم  نومیار  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  نیالنآ  یناوخروتنک  ناونع  نژرو 1/0  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نومیار متسیس  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ یناوخروتنک   یناوخروتنک ناونع   ناونع   1/01/0 نژرو   نژرو بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4040

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   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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410516 :: 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 

1101001022000351 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

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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410837 :: 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
1101005674000097 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/23 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

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

4141

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 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیابوم تاریمعت  یکینورتکلا  تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000031 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان   L1910A لدم تخت  لاتیجید  یگنر  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

ایسآ رونامن  هدننک  هضرع  عجرم   HALLEY STAR یتراجت مان   AN-101 دک  mm 133 لک لوط  لاتیجید  یتلوم  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPT-E210 لدم لباک  صوصخم  گولانآ  رتست  الاک :  مان 

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

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  لامش  یوردوخ  راگن  ینواعت  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  رمارگورپ  هاگتسد  گنینویت  یبای  بیع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
لامش یوردوخ  راگن 

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

شناد هار  تسیز  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شناد  هار  تسیز  ینواعت  هدنزاس  عجرم   SB97-1 لدم بوکسورکیم  یبوچ  مال  هبعج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  پمپ  کیرم  یدیلوت  ینواعت  هدننک  دیلوت  عجرم  کیرم  یتراجت  مان  نغور  یزاس  ادج  یناریا  کچوک   AMV0100 لدم روتارپس  رتلیف  الاک :  مان 

پمپ کیرم  یدیلوت  ینواعت 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهالاک  ناریا  یور  رب  تمیق  جرد  هب  / ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  تمیق  مالعتسا  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44337573-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیابوم لیابوم تاریمعت   تاریمعت یکینورتکلا   یکینورتکلا تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 4343

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

5410983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  لاوریاف  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000067 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 2 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  لاوریاف  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 101 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bjvvyvujlpvkq?user=37505&ntc=5410983
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5410983?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق طیارش  قبط  ( SRM  ) نابیتشپ تیاس  یزاجم  رتنس  اتید  شزومآ  ینابیتشپ و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000249 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  هخسن 2016  رتنس  اتید  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد 
هخسن 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیمکت ،  تامازلا ،  تیاعر  نمض  تسا .  دات  دروم  تامازلا  دادرارق و  سیون  شیپ  رد  جردنم  طیارش  قبط  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سمش یاقآ  ینف 64572755  سانشراک  یعیفش 75358219 /  دشاب .  یم  یمازلا  خیرات 1401/04/12  ات  هدش  تسویپ  کرادم  یراذگراب )  لاسرا (  و 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SRMSRM  ) ) نابیتشپ نابیتشپ تیاس   تیاس یزاجم   یزاجم رتنس   رتنس اتید   اتید شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف تروپ  تنرتا و 8  تروپ  یاراد 8   – Pars Gate NG 400 N5 لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000050 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه .ددرگ  یم  تخادرپ  یدقن  تروص  هب   IT دات تفایرد و  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  تسویپ  هپ  ماگمه  هناماس  لاترپ و  ینابیتشپ  هژورپرواشم  ییاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000103 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف تروپ   تروپ   88 وو   تنرتا   تنرتا تروپ   تروپ   88 یاراد   یاراد   –  Pars  Gate NG 400  N5Pars  Gate NG 400  N5 لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4646

ماگمه ماگمه هناماس   هناماس وو   لاترپ   لاترپ ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ رواشم   رواشم ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 4747

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

5411161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  حرش  قباطم   SSO هچراپکی تیوه  زارحا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000068 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  حرش  قباطم   SSO هچراپکی تیوه  زارحا  متسیس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SSOSSO هچراپکی   هچراپکی تیوه   تیوه زارحا   زارحا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قفاب رصعیلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قفاب رصعیلو  ناتسرامیب  یراذگراب  نکسا و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094031000009 زاین :  هرامش 

قفاب رصعیلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتسویپ لیاف  قبط  کرادم 

.دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  لاسرا  لیمکت و 
.دریذپیم ماجنا  مه  اب  متسیس  رد  یراذگراب  نکسا و 

.دشابیم ناتسرامیب  هدهعب  نکسا  رازفا  مرن 
.ددرگ لاسرا  رازفا  مرن  نودب  تمیق  هئارا 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ 

8971846699 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ترضح  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  قفاب - قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32423131-035  ، 32424044-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423131-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یراذگراب   یراذگراب وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 4949
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت 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 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  تیاس  بو  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001028000011 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا تهج  هعومجمریز  یلصا و15 تکرش  تهج  تسویپ  حرش  قبط  تیاس  بو  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  02145286916و917 هرامشابرتشیب

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هیارا  دک  ناریا  نیمه  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  تاعطقو  اوه  تیفیک  شجنس  هاگتسیا  یربهار 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003601000022 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 3 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیارا  دک  ناریا  نیمه  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  تاعطقو  اوه  تیفیک  شجنس  هاگتسیا  یربهار 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713379 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  قرب  هرادا  بنج  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38925330-035  ، 38253303-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38253317-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط تیاس   تیاس بوبو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5050

تاعطقو تاعطقو اوه   اوه تیفیک   تیفیک شجنس   شجنس هاگتسیا   هاگتسیا   55 یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 5151
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روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  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 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

5411811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  لقن  لمح و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000003 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبا  عتارم و  اهلگنج   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یا هنایار  هناماس  رد  هدنورپ  تاعالطا  تبث  قاروا ، نکسا  یسیون ،) هصالخ   ) شیالاپ لماش  هدنورپ  دادعت 40000  ییامآ  هداد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه هدنورپ  یدنب  هتسب 

1101004813000126 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هدنورپ 40000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88974237-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لقن وو   لمح   لمح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5252

،، یایا هنایار   هنایار هناماس   هناماس ردرد   هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث قاروا ، ، قاروا نکسا   نکسا یسیون ،) ،) یسیون هصالخ   هصالخ  ) ) شیالاپ شیالاپ لماش   لماش هدنورپ   هدنورپ   4000040000 دادعت   دادعت ییامآ   ییامآ هداد   هداد ناونع : : ناونع
اهاه هدنورپ   هدنورپ یدنب   یدنب هتسب   هتسب

5353
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاریمعت5411327 یرادهگن و  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کی5411444 یا  هرود  لرتنک  هناریگشیپ و  تایلمع  تاریمعت ، بیع ، عفر  یرادهگن ، سیورس و  تایلمع 
تکرش تخاس   ip1000 لدم  video check هاگتسد کی  ایلاتیا و   poli لدم  cmm هاگتسد

ناملآ  werth

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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 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

5410312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکارتشا دنمشوه  هخرچود  هاگتسیا  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000022 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 7 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تقد  تسویپ  رد  تاصخشم  تاحیضوت و  هب  افطل   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکارتشا یکارتشا دنمشوه   دنمشوه هخرچود   هخرچود هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 5454
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-op37 سنمیز رگشیامن  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000653 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینادیم تست  زا  سپ  دات  - ریمعت هقباس  نتشاد  تسویپ و  طیارش  قباطم  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177341-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc هاگراک یشزومآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000035 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
37kw 440 رتسمورکیم سنمیز  (- 6se6440-2ud22-2ba1) رویارد - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثکادح تخادرپ..دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  ینف  تاصخشم  اب  تساوخرد  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبیبح رصان  سدنهم  یگنهامه 09112189980 تهج  نفلت.دریذپیم  ماجنا  ناتسا  سانشراک  دات  اهالاک و  هیلک  لاسرا  زا  سپ  زور  هس 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32346056-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: 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 رگشیامن   رگشیامن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5555

plcplc هاگراک   هاگراک یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656
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مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم لماش  اه  عطاقت  ییامنهار  یاه  غارچ  دنمشوه  یزکرم  لرتنک  هناماسدیرخ  یحارط و  ) یزکرم لرتنک  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یدقن  تروصب  تخادرپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  ( ینف

1101050235000003 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  مق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنیوپ نازاس  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   S7 لدم  PLC ریذپ همانرب  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ءاهب  مالعتسا  گرب  ینف و 1  تاصخشم  گرب   2، دادرارق سیون  شیپ  یصوصخ و  یمومع و  طیارش  گرب  لماش 10  یتسویپ  قاروا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 02536104786  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج.ددرگ  ءاضما  رهم و  زاجم ،  ءاضما  نابحاص  طسوت 

3719779851 یتسپ :  دک  مق ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  جرفکاخ - ) ردص (  یسوم  ماما  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36104366-025  ، 36104000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36104062-025 :: 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   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5411411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/03/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ,   baumer ناشن :  زمرت  نغور  رژراش  راشف  لرتنک  ییولبات  جیگ  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14004207 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  ریذپ ریذپ همانرب   همانرب لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5757

زمرت زمرت نغور   نغور رژراش   رژراش راشف   راشف لرتنک   لرتنک ییولبات   ییولبات جیگ   جیگ فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : : : ناونع 5858
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  انمض  تسویپ  گربود  ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  3 دیرخ - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09125906026 یگنهامه هرامشدوش  یراذگراب  ینف  تاصخشمرکذاب 

1101005111000039 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
زادرپ نایار  ناتسزوخ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشمرکذاب  روتکاف  شیپ  انمض  تسویپ  گربود  ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  3 دیرخ - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125906026 یگنهامه هرامشدوش  یراذگراب 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتراجت یتراجت مان   مان   PH550PH550 لدم   لدم   inin   5555 چنیا   چنیا بسح   بسح ربرب   رگشیامن   رگشیامن زیاس   زیاس یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام چنیا   ـ ـ چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 33 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
BENQBENQ

5959
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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش یتایلام  روما  رورس  قاتا  تهج   hfc227 لدم  FM200 زاگ یانبم  رب  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000019 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

سراپ میلقا  نازاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک تسا -  یمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دورهاش - یتایلام  روما  هرادا  هژورپ  یارجا  لحم   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناورسخ مناخ  سامت 09127311348  هرامش  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  ارجا  لحم  ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه ه 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: 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

FM200FM200 زاگ   زاگ یانبم   یانبم ربرب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 101 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8kl6kf6hkw4ev?user=37505&ntc=5410624
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5410624?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیابرذآ دالوف  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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دالوف تکرش  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  لیمکت و  تهج  راکنامیپ  باختنا  زا  لبق  هرواشم  ماجنا  تهج  یلام  داهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ناجیابرذآ

1101093266000312 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناجیابرذآ دالوف  تکرش  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  لیمکت و  تهج  راکنامیپ  باختنا  زا  لبق  هرواشم  ماجنا  تهج  یلام  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52337876-041  ، 52333292-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52333291-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   لیمکت   لیمکت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا زازا   لبق   لبق هرواشم   هرواشم ماجنا   ماجنا تهج   تهج یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ ناونع : : ناونع 6161
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ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  7801 و  سابعردنب هبعش  رورس  قاتا  کیتاموتا  ئافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بعش 7800 روما  هرادا  هنازخ  کیتاموتا  ئافطا  و 

1101030651000035 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1402/05/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس وو     78017801 سابعردنب سابعردنب هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا ئافطا   ئافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
78007800 بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا هنازخ   هنازخ کیتاموتا   کیتاموتا ئافطا   ئافطا

6262
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب - دشاب هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ 

1101001011000063 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

مدقم هتسارآ  لیلخ  هدننک  هضرع  عجرم  یوان  نازاسدابآ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان   DC24 لدم قیرح  مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 360  + ات  C  ° 10  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یلخاد 1 یدنب  هجرد  اب  یا  هلیم  یا  هویج  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

یبیصح لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   L4188A2019u لدم یتعنص  یرادج  تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراک  یرقاب 88115655و  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یرادج   یرادج تاتسومرت   تاتسومرت یایا -  -  هلیم   هلیم یایا   هویج   هویج جنسامد   جنسامد قیرح - - قیرح مالعا   مالعا رشالف   رشالف ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 6363
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زویفیرتناس  پمپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001724 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناد راود  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اناد  راود  نیشام  هدنزاس  عجرم   OH یقفا ژویفیرتناس  پمپ  دربراک  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 78 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاعالطا  هئارا  مدع  تروص  رد   ) ددرگ همیمض  ازجم  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  -2 دشاب تسویپ  ینف  حرش  قباطم  اقیقد  یداهنشیپ  یالاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسامرفراک یلام  ینف و  دات  هب  طونم  دیرخ  دنیآرف  همادا  -3( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هطوبرم  داهنشیپ  هب  الاک ،

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

34125310-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H2S جنسزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000315 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   Crowcon Clip لدم لمح  لباق  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7052181-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   زویفیرتناس   زویفیرتناس پمپ   پمپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6464

H2SH2S جنسزاگ   جنسزاگ ناونع : : ناونع 6565
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هواز  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  قیرح  عافطا  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091281000024 زاین :  هرامش 

هواز نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  رثکادح  تخادرپیدباع  سدنهم  دوش 0356571836 هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  نازیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9549847494 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  هواز -  ناتسرهش  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53726217-051  ، 53723096-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53723246-051 :: 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

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوکشتا - کپ یسکلف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003086000036 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بوکشتا - کپ یسکلف  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دشاب یم  یدقن  تخادرپ  - ددع هتسد 5 اب  یزلف  بوکشتا  - ددع یتوکسا 23 دنرب  یرتیل  کپ 45 یسکلف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746913411 یتسپ :  دک  راصح ،  هخرس  کراپ  لخاد  ینیسای  دیهش  نابوتا  سراپ  نارهت  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77355781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77332400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6666

بوکشتا بوکشتا -- کپکپ یسکلف   یسکلف ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 101 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nxpk3bt76ttpa?user=37505&ntc=5411199
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5411199?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gvqhy2nxz7nnq?user=37505&ntc=5411623
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5411623?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاریش هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

d8- advance لدم  xrd هاگتسد تهج  روتکتد  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060042000003 زاین :  هرامش 

زاریش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
d8- advance لدم  xrd هاگتسد تهج  روتکتد  ددع  کی  بصن  دیرخ و  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لیمکت  تمیق  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194684471 یتسپ :  دک  زاریش ،  هاگشناد  تیریدم  مج ، ماج  رادتبا  مرا ، نادیم  ، زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36460811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36460812-071 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / قیرح دض  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003309 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / قیرح دض  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 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

روتکتد روتکتد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // قیرح قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969
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(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

5410188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تفن یلم  تکرش  رابنا  لیوحت  یراگزور -  هیوست 45  دوش -  دولپا  تکرش  کرادم  تسویپ -  لیاف  قبط  اواامس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا ربتعم و  یتناراگ 

1101092921000249 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MTC-3425 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/04/08 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

 - - تفن تفن یلم   یلم تکرش   تکرش رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت یراگزور -  -  یراگزور   4545 هیوست   هیوست دوش -  -  دوش دولپا   دولپا تکرش   تکرش کرادم   کرادم تسویپ -  -  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اواامس   اواامس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع
یلصا یلصا وو   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ

7070
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط.....و  تروپ  یتیریدم 24 هیال  هکبش 3 چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000006 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-24PS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB5602Q لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   KVM چیئوس اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

یناتسکسا یردنکسا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   MAXWAY هدنزاس عجرم  یراوس  وردوخ   186B4 ودنیو رواپ  چیئوس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یتناراگ  تدمو  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  لاسرا  دشاب 2- یم  هباشم  یگمه  اهدک  ناریا  دامرف  تقد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط.....و   قبط.....و تروپ   تروپ یتیریدم  2424 یتیریدم هیال   هیال هکبش  33 هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 101 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/se3scbbvp6wqr?user=37505&ntc=5410264
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5410264?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق طیارش  قبط   Sophos XG650 لاوریاف هاگتسد  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000247 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG650 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم مرف  دادرارق و  سیون  شیپ  یراذگراب )  لاسرا (  دات و  لیمکت ،  تامازلا ، "  رد "  جردنم  طیارش  تیاعر  نمض  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدوردانزا یاقآ  ینف 64573086  سانشراک  یعیفش 75358219 /  تسا .  یمازلا 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق طیارش   طیارش قبط   قبط   Sophos XG650Sophos XG650 لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم   16TB کسید دراه  ددع  هکبش و 5  تحت  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000365 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-1673-U-RP-16G لدم  TB 160 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس  روشک 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

سراپ نایرآ  تراجت  ماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD20EARX /64 MB2 TB لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  تسویپ  لیاف  یتساوخرد  یالاک  کالم  دشاب (  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: 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 لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   1616 TBTB کسید   کسید دراه   دراه ددع   ددع   55 وو   هکبش   هکبش تحت   تحت جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7373
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5410389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سیدرف  هرادا  رد  تارباخم  هکبش و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000105 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط  سیدرف  هرادا  رد  تارباخم  هکبش و  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سیدرف   سیدرف هرادا   هرادا ردرد   تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7474
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب لقادح 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   ) CAT6 UTP LSZH 305m دنارگل هکبش  لباک 

یرتم هقلح 305   30
1101004813000130 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   CAT6A لدم  PVC شکور سنج   m 305 لوط  CAT6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

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

دشاب یم  یراک  هام  الاک 1  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  زاین  دروم  یاهن  دیرخ  لبق  تست  تهج  لباک  زا  رتم   90  – 2

دشاب لقادح 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   - 3

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 UTP LSZH 305mCAT6 UTP LSZH 305m  دنارگل دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7575
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نادمه هیمطاف  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5410668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روضح ددع _ روتکژرپ 1  وئدیو  هدرپ  _ ددع روتکژرپ 1  اتید  _ ددع ناوخدکراب 1  _ ددع رتنیرپ 6  _ ددع رنکسا 2  _ ددع رتویپماک 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع پات 1 پل  _ ددع یاف 1  یاو  _ ددع بایغو 1 

1101092120000065 زاین :  هرامش 
نادمه هیمطافینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   AF644A لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
رازفا هنایار  حاتفم 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  یراذگ  تمیق   _ هباشمدک ناریا  _ هاگشناد کیتامروفنا  دات   _ ههام  2 تخادرپ  _ ناتسرامیب رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517789971 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277012-081  ، 38276055-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38251288-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روضح روضح ددع _ _ ددع   11 روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو هدرپ   هدرپ __ ددع ددع   11 روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید __ ددع ددع   11 ناوخدکراب   ناوخدکراب __ ددع ددع   66 رتنیرپ   رتنیرپ __ ددع ددع   22 رنکسا   رنکسا __ ددع ددع   1212 رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع
ددع ددع 11 پات   پات پلپل   __ ددع ددع   11 یاف   یاف یاو   یاو __ ددع ددع   11 بایغو   بایغو

7676
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

core رک هیال  چیئوس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000130 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 45  هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  حرش.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corecore رکرک   هیال   هیال چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ًالماک هعلاطم و  تقد  هب  اه  تسویپ  دشاب -  یم   Cisco ISR4431-SEC/K9 رتور هاگتسد  دیرخ 1  هدوب و  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تیاعر 

1101009007000008 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاه متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ISR4431-K9-SEC لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
راگن هر  دنمشوه 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  ًالماک  هعلاطم و  تقد  هب  اه  تسویپ  دشاب -  یم   Cisco ISR4431-SEC/K9 رتور هاگتسد  دیرخ 1  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715749631 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نیریخ  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442020-044  ، 33470665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441050-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاعر تیاعر ًالماک   ًالماک وو   هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   اهاه   تسویپ   تسویپ دشاب -  -  دشاب یمیم     Cisco ISR4431-SEC/K9Cisco ISR4431-SEC/K9  رتور رتور هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

7878
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جوسای هاگدورف   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001548000009 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا یزاسلباک  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   OMTC یتراجت مان   m 1000 هرقرق یدنب  هتسب  عون  یکیتکات  یرون  ربیف  الاک :  مان 
هرقرق 1000 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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 ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگآدیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 38/1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/11هرامش  : ات تلهم   1401/04/04  : زا تلهم   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فطاع دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یکنرت ) همین   ) تیاس 1090 دک  لوا  هارمه   BTS یرون ربیف  یشکلباک  تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتکات یکیتکات یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 7979

تارباخم تارباخم زکرم   زکرم هدودحم   هدودحم ردرد   یکنرت ) ) یکنرت همین   همین  ) ) 10901090 تیاس   تیاس دکدک   لوا   لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 8080
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هب  طوبرم  مزاول  تاعطق و  ملق  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم 

1101092273000177 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
دنورا تراجت  ناکشا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N205.611 یرون ربیف  لیدبت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

دنورا تراجت  ناکشا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N205.614 یرون ربیف  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-96 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 96  چپ  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-48 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 48  چپ  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
عجرم شیرتا  هدنزاس  روشک   TECAN SALES AUSTRIA GMBH هدنزاس عجرم  ردیر  ازیالا  هاگتسد  لدم 30000855  هلاناک  هعطق 13  یرون  ربیف  الاک :  مان 

بط شیوپ  امین  هدننک  هضرع 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Microvision هدنزاس عجرم  یکشزپ  مشچ  یموتکرتیو  وکیف  هاگتسد   25G Straight یرون ربیف  الاک :  مان 

نارهت مشچ  انیب  یکشزپ  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا  الاک  دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  ینف  داهنشیپ  دقاف  هک  هدش  هئارا  یاه  تمیق  هب  .ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت : 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یرون یرون ربیف   ربیف هبهب   طوبرم   طوبرم مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ملق   ملق دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

mm  33  لوط لوط   HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 8282
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  مزاول  تاعطق و  ملق  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000178 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP382A لدم هکبش  روتروناک  ایدم  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WA801ND لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  لدم 303020  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 21305  یزلف  سنج  هکبش  روتکناک  چناپ  راچآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم   S5 رزیرف لاچخی  یقرب  متسیس  لماک  ریگزیون  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا  الاک  دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  ینف  داهنشیپ  دقاف  هک  هدش  هئارا  یاه  تمیق  هب  .ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت : 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000357 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 113 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد -  لکتفه و  زکارم  رد  هچضوح  بصن  یشکلباک و  ، یرافح تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000362 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 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

ناریا ناریا تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد -  -  زدهد وو   لکتفه   لکتفه زکارم   زکارم ردرد   هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   یشکلباک   یشکلباک ،، یرافح یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دص ات  رفص  لماک  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  اب  تسویپ  تساوخرد  قبط  موکار  ویوورکام  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  ییویدار  تاررقم  میظنت  نامزاس  زا  زوجم  ذخا 

1101090878000017 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم  هیارا  راک و  لیوحت  نامز  زا  ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یرهاط  سدنهم  هرامش 09359493820  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج 

9185684538 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  بنج  دابانس -  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38450014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38415222-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موکار موکار ویوورکام   ویوورکام ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 8585
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   tape drive هاگتسد  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000041 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Storage Works LTO-4 Ultrium 1760 1 SAS Tape Drive in 1U Rack-mount kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

راگن هشیدنا 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

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

تسا هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  رد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

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

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5411345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2021/06/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز لوژام  تراک  ناونع : 

1400584 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   tape drivetape drive هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 8686

سنمیز سنمیز لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8787
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5411356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاوریاف هاگتسد   srx5600-fltr ینف هرامش   juniper کرام رتلیف  ناونع : 

1401377 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   s rx5600 - fltrs rx5600 - fltr ینف   ینف هرامش   هرامش   juniperjuniper  کرام کرام رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 8888
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   10g تروپ تنرتا و 2  تروپ   8 ربیف -  تروپ  یاراد 8  )  NG1000 لدم تیگ  سراپ  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000048 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 240  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم ازخا 1403/08/21  دیسررس  ازخا 001  هرامش  هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38512585-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5411401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رزیالانآ  یتروف  هاگتسد utm و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003701000006 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  رزیالانآ  یتروف  هاگتسد utm و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رصعیل ،  نابایخ  کراصح ، نیزنب  پمپ  بنج  رهشلگ ، یرتم  زا 45  دعب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  جرک ، زربلا ، جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3193663134

34500000-026  ، 35720-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34553131-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی     1010 gg  تروپ تروپ   22 وو   تنرتا   تنرتا تروپ   تروپ   88 ربیف -  -  ربیف تروپ   تروپ   88 یاراد   یاراد ) )   NG1000NG1000 لدم   لدم تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رزیالانآ   رزیالانآ یتروف   یتروف وو     utmutm  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

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

5411730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ا لیوحت  تسیاب  یم  زین  صوصخم   SFP روتپادا و زیهجت  هارمهب  .دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000818 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا زارفا  وگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DLINK هدنزاس عجرم   DLINK یتراجت مان   DMC لدم تنرتا  هب  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  .ددرگ  لیوحت  تسیاب  یم  زین  صوصخم   SFP روتپادا و زیهجت  هارمهب  .دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروصرد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اا .ددرگ   .ددرگ لیوحت   لیوحت تسیاب   تسیاب یمیم   زین   زین صوصخم   صوصخم   SFPSFP  وو روتپادا   روتپادا زیهجت   زیهجت هارمهب   هارمهب .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5411738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

San Switch Cisco تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DS-C9148 16-p-k9 لدم :

1201001120000069 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

San Switch Cisco - 
DS-C9148 16-p-k9 لدم :

ربتعم یتناراگ  لاسکی  اب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  یتناراگ  رکذ  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف طسوت  لاسرا 
یراک زور  هیوست 10 

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

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

س / 1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدمحم  یرادرهش  یمزراوخ و  زرواشک  یمیش  تکرش  - ناتسکات دنولا -  یافبآ  هرادا  یرون  ربیف  یصاصتخا  حرط  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 803.900.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  رد  عقاو  هرادا  لیوحت   :: سردآ سردآ
تارباخم یداتس 

:: 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

DS-C9148 16 -p-k9DS-C9148 16 -p-k9 لدم : : لدم   San Switch CiscoSan Switch Cisco ناونع : : ناونع 9292

یرون یرون ربیف   ربیف یصاصتخا   یصاصتخا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب مکو  یزلف  ولبات  کسیددراه -  میس - یب  ویدار   - مدوم هکبش - چیئوس  یراوید -  کر  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا 1403 دیسرس  ابدشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  )

1101003130000037 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
ماس

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   A 630 نایرج تدش   kV 20 ژاتلو  DBC UMISWITCH لدم کنیزولآ  گنز  دض  یزلف  تکپمک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 6 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
یطرش رغصا  هدننک  هضرع  عجرم   BAUD TEC هدنزاس عجرم   GNET یتراجت مان   FM56PCI لدم  kb 56 لاقتنا تعرس   ADSL مدوم الاک :  مان 

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

هپت نیهاش  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  سکاب  یدنب  هتسب  عون  یرتم  لوط  یرتم  ضرع   mm 4/5 لوتفم رطق  نبرک  مک  هایس  یسرپ  یدالوف  یروت  الاک :  مان 
عبرم رتم  16 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
بایهر هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هنایار  بایهر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MHz 600 سناکرف  SXT SQ Lite لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

زربلا هنایار 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب مکو   مکو یزلف   یزلف ولبات   ولبات کسیددراه -  -  کسیددراه میس - - میس یبیب   ویدار   ویدار  - - مدوم مدوم هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس یراوید -  -  یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 9494
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا ددع  یطخ 1000  دنب  تکوس  رس  ددع 3 - گنر 400  دیفس  یشوگ  دنب  نفلت 2 - طخ  دنب  یرتم   100 هقلح دیرخ 50  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت رد  4و5و6 

1101092935000272 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ کیرتکلا  کالفا  تکرش  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   m 200 لوط  mm 5/5 عطقم حطس   PVC سنج جوز  راهچ  ینوفیآ  قرب  لباک  الاک :  مان 
فالک 1000 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   PIN لدم نفلت  یکیتسالپ  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

هداز هجاوخ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Q-L لدم هارمه  نفلت  دنب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
SHENZHEN GREAT WILD GOOSE UYGUR CTEATES THE هدنزاس عجرم  نوسکیرا  ینوس  گنوسماس و  هارمه  نفلت  دربراک  هعطق  دیلک  الاک :  مان 

سرگاز رثوک  نیعم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY LIMITED COMPANY
ددع 200 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
اتسو ایسآ  ارف  یسدنهم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NAZ TECHNOLOGY یتراجت مان  یریوصت  نوفیآ  یشوگ  دربراک   NP2025 لدم یرنف  میس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  رازبا  جارس  یتراجت  مان   SC-4x1.5 SS لدم  4x1/5 mm^2 عطقم حطس  قیقد  رازبا  جوز  ود  اتید  لباک  الاک :  مان 
ددع 1250 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب و  یرتم ) هقلح 250  رد  رتم (  جوز 1000  رهچ  لباک  - 6 یرتم ) هقلح 250  رد  رتم (  جوز 1250  ود  لباک  ددع 5 - نفلت 200  یشوگ  نک  عطق  - 4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هجوت  یتسویپ  کرادم 

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطخ یطخ دنب   دنب تکوس   تکوس رسرس   یشوگ   - - یشوگ دنب   دنب نفلت -  -  نفلت طخطخ   دنب   دنب ناونع : : ناونع 9595
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دزی ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هیارا  هباشم  دک  ناریا  نیمه  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  لاتیجید  میس  یب  هکبشو  زیهجتو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003601000021 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   ENTEL یتراجت مان   CNB750E لدم یتارباخم  میسیب  هاگتسد  یرتاب  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیارا  هباشم  دک  ناریا  نیمه  اب  یتسویپ  تسیل  قبط  لاتیجید  میس  یب  هکبشو  زیهجتو  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713379 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  قرب  هرادا  بنج  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38925330-035  ، 38253303-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38253317-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید میس   میس یبیب   هکبش   هکبش وو   زیهجت   زیهجت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 9696
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  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 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) یتسویپ تساوخرد  قباطم  رگید  ملق  هارمه 5  هب  کیتورکیم  poe رتیلیپسا یسکلف و  هلول  کی -  هجرد   nexans لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم

1101001609001287 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسین  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 
ددع 5085 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تساوخرد  قباطم  افرص  یهد  تمیق  یراک -  زور  هیوست 60  یمازلا -  تیلاعف  هناورپ  روتکافشیپ و  قاصلا  هدننک - نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجردنم تاصخشم 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم poepoe رتیلیپسا   رتیلیپسا وو   یسکلف   یسکلف هلول   هلول کیکی -  -  هجرد   هجرد   nexansnexans لباک لباک ناونع : : ناونع 9797
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سل و  نف  رتویپماک  هکبش ،  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000077 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5412308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000234 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 
نامرک نامرک ،  لیوحت :  لحم 

کی دشاب  یم  مالعتسا  مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09378125741 لاوس  هنوگره  تروصرد.یمازلا  لیابوم  هرامش 

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

42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سلسل   نفنف   رتویپماک   رتویپماک هکبش ،  ،  هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تالحم5410248 نیمخ ،  یاهناتسرهش  حطس  رد  یلم  رتساداک  یاراد  یضارا  رد  تالخادت  عفر  مالعتسا 
ناجیلد و 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5410254 یروانف  یسانشراک  روما  یمجح  یراذگاو  تمدخ  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5410447 یناوخروتنک  ناونع  نژرو 1/0  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5410837 هناماس  زا  یرادرب  هرهب  رارقتسا و  رب  تراظن  شزوما و  بصن  شورف  هحفص 22)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5410935 رادم  هحفص 87)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دورهاش و5410971 ، نانمس  PC) نانمس ناتسا  زکارم  یاه  برد  تهج  لرتنک  سسکا  دیرخ  تایلمع 
( راسمرگ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5410993(SRM  ) نابیتشپ تیاس  یزاجم  رتنس  اتید  شزومآ  ینابیتشپ و  ، هحفص 22)سیورس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربیف5411002 تروپ  تنرتا و 8  تروپ  یاراد 8   – Pars Gate NG 400 N5 هحفص 22)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ماگمه5411084 هناماس  لاترپ و  ینابیتشپ  هژورپ  رواشم  هحفص 22)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5411161SSO هچراپکی تیوه  زارحا  متسیس  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کی5411444 یا  هرود  لرتنک  هناریگشیپ و  تایلمع  تاریمعت ، بیع ، عفر  یرادهگن ، سیورس و  تایلمع 
تکرش تخاس   ip1000 لدم  video check هاگتسد کی  ایلاتیا و   poli لدم  cmm هاگتسد

ناملآ  werth

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعطقو5411593 اوه  تیفیک  شجنس  هاگتسیا  هحفص 22)یربهار 5  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لقن5411811 لمح و  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تبث5411857 قاروا ، نکسا  یسیون ،) هصالخ   ) شیالاپ لماش  هدنورپ  دادعت 40000  ییامآ  هداد 
اه هدنورپ  یدنب  هتسب  یا ، هنایار  هناماس  رد  هدنورپ  تاعالطا 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، همان تنامض   ، لحم زا  دیزاب  / الیو نیهاش  ، حابصم , ناغرب هبعش خ  رد 3  کوبدنرب  دیدج  جرط  ولبات  بصن  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا  RFP مرف لیمکت  نیمضت ،  کچ 

1101001458000018 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ماهلا هدننک  هضرع  عجرم  گرزب  یرک  ینامرهق  ماهلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   320x125 cm زیاس تیزوپماک  یتاغیلبت  ولبات  الاک :  مان 
گرزب یرک  ینامرهق 

رتم 3 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم نیمضت  کچ  همان ، تنامض   ، لحم زا  دیزاب  / الیو نیهاش  ، حابصم , ناغرب هبعش خ  رد 3  کوبدنرب  دیدج  جرط  ولبات  بصن  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هریاد  - راک هشوخ  سدنهم  نفلت 026-34257649  یلامتحا  تالاوس  حرط  / دوش هعلاطم  همیمض  لیاف  / یمازلا  RFP مرف لیمکت  لایر /  400،000،000

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچکچ همان ، ، همان تنامض   تنامض  ، ، لحم لحم زازا   دیزاب   دیزاب // الیو الیو نیهاش   نیهاش ،، حابصم حابصم ,, ناغرب ناغرب خخ   هبعش   هبعش ردرد  33   کوبدنرب   کوبدنرب دیدج   دیدج جرط   جرط ولبات   ولبات بصن   بصن // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا   RFPRFP  مرف مرف لیمکت   لیمکت نیمضت ،  ،  نیمضت

100100
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمور هیاپ  هارمه  هب  چنیا  یتعنص 32   LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000165 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   in 32 زیاس  SC3211 لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا   3232 یتعنص   یتعنص   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 10 110 1
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص چنیا  رگشیامن 32 و 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000166 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   in 32 زیاس  L32-5000 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   in 55 زیاس  MD55C لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص چنیا   چنیا   5555 وو     3232 رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 102102
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مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5411171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  کناب  یهد  تبون  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101003991000017 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناماس مایپ  هکبش  تامدخ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Q-2000 لدم  SMD رگشیامن اب  دنمشوه  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  کناب  یهد  تبون  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719713816 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس   30 هچوک شبن  هر  ینیمخ  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36633160-025  ، 36633251-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36623078-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کناب کناب یهد   یهد تبون   تبون هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگلچ رهش  یکیفارت  تازیهجت  نیبرود و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005281000005 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درگلچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
قرب نایاش  یسدنهم  کیرتکلا  نایاش  یتراجت  مان   m 18 زیاس هزیناولاگ  ششوپ  اب   ST37 نهآ سنج  یکیفارت  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8865118885 یتسپ :  دک  درگلچ ،  یرادرهش  گنرهوک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622635-038  ، 33622445-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622635-038 :: 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 یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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درجالیم 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 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قبط  تمیق  عطقنم (  تروص  هب  رتمولیک  دتمم و 14581  تروص  هب  رتمولیک   2 درجالیم : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هئارا  یتسویپ  ءاهب 

1101005643000015 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتمولیک 16581 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  تالآ  نیشام  رنیت و  گنر و  هلمج  زا  حلاصم  هیلک  دوش ) هئارا  یتسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  تمیق  درجالیم ( : رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  راکنامیپ  انمض  ودشاب  یم  راکنامیپ 

3855165446 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  نابایخ  درجالیم -  رهش  کارا  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554204-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35553055-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تمیق   تمیق عطقنم (  (  عطقنم تروص   تروص هبهب   رتمولیک   رتمولیک   1458114581 وو   دتمم   دتمم تروص   تروص هبهب   رتمولیک   رتمولیک   22 درجالیم : : درجالیم رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ

105105
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تشدلپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیر کیتسال و  نودب  نیگنس  یتعنص  قرو  اب  عافترا  رتم  لوط و 2  رتم  داعبا 4  رد  روتکارت  ناملا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090975000022 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدلپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

تشدلپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  نیمز )  هعطق   ) یدقن ریغ  تروص  هب  نمث  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5877155945 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  تشدلپ  ناتسرهش  تشدلپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34285637-044  ، 34283080-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابتعا ما  ــــ ل ـــــ ع ــــ ت ــــــ سا رد  تمیق  - یتسویپ تاصخشم  مالعتسا و  قبط  ریگتعرس  یارجا  تهج  راکنامیپ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد

1101092725000155 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناکوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/16 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد رابتعا  ما  ــــ ل ـــــ ع ــــ ت ــــــ سا رد  تمیق  - یتسویپ تاصخشم  مالعتسا و  قبط  ریگتعرس  یارجا  تهج  راکنامیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044  ، 46226339-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46248111-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عافترا عافترا رتم   رتم   22 وو   لوط   لوط رتم   رتم   44 داعبا   داعبا ردرد   روتکارت   روتکارت ناملا   ناملا ناونع : : ناونع 106106

ریگتعرس ریگتعرس یارجا   یارجا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زقس یرادرهش   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5411949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  رامش  سوکعم  هنامز و  ود  نامرف  هاگتسد   ، لوژام هناخ ،  هس  سوناف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000075 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  کی  هیوست  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رامش رامش سوکعم   سوکعم وو   هنامز   هنامز ودود   نامرف   نامرف هاگتسد   هاگتسد  ، ، لوژام لوژام هناخ ،  ،  هناخ هسهس   سوناف   سوناف 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 101 ھحفص 80 
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( درگتشهدیدجرهش هبعش  یدورو  دازآ - هاگشناد  - دابآرظن - درگتشه - دراهتشا ) هبعش 5 یقرب هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا  RFP مرف لیمکت  نیمضت و  کچ  / دیدزاب / همان تنامض  هئارا 

1101001458000017 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   4000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   TUBULAR روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

( درگتشهدیدجرهش هبعش  یدورو  دازآ -  هاگشناد  - دابآرظن - درگتشه - دراهتشا ) هبعش یقرب 5 هرکرک  بصن  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سدنهم  026-34257649 نفلت یلامتحا  تالاوس  حرط   - RFP مرف لیمکت   - تسیمازلا دیدزاب  لایر و  غلبم 300,000,000  هب  نیمضت  کچ  همان و  تنامض  هئارا 

راک هشوخ 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 101 ھحفص 81 
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ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ (  تسیل  تاصخشم  هارمه  هب  یقرب  هرکرک  برد  ددع  بصن 1  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001179000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VEAC یتراجت مان   AC600 لدم  250X260 cm داعبا ینهآ  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لقن و ...  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8168759491 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  بنج  قودص -  خیش  هارراهچ  زا  دعب  دابآ -  تداعس  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36686670-031  ، 36690318-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36683579-031 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راسمرگ دورهاش و  ، نانمس  PC) نانمس ناتسا  زکارم  یاه  برد  تهج  لرتنک  سسکا  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000361 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ   . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  جارس  یاقآ  هرامشابرتشیب 09127311520  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   تسویپ (  (  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم هارمه   هارمه هبهب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع   11 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

(( راسمرگ راسمرگ وو   دورهاش   دورهاش ،، نانمس نانمس   PCPC)) نانمس نانمس ناتسا   ناتسا زکارم   زکارم یاه   یاه برد   برد تهج   تهج لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 101 ھحفص 82 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراکنامیپ - یدادرارق  ) تروص هب  فلتخم  عاونا  رد  یا  هشیش  برد  تالآ  قاری  هشیش و  بصن  هیهت و  یراکمه  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تساوخرد  قبط  هلاسکی 

1101094897000507 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 41 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یرهاظ  شدنهم  یاقآ  نفلت 82032022  هرامش  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88621079-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش برد   برد تالآ   تالآ قاری   قاری وو   هشیش   هشیش بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یراکمه   یراکمه تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 1121 12

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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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت یرادهگن و  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000245 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  طیارش  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
جیکپ  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تمیق  داهنشیپ  مالعا  زا  لبق  هناخراک  لحم  رد  رازفا  مرن  یومد  هئارا  یروضح و  هعجارم  .ددرگیم  تخادرپ  هطوبرم  دحاو  دات  زا  سپ  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یمشاه  سدنهم  یلخاد 309  هرامش 01143132612  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  .دشاب  یم 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: 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

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5411364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/01/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ,   sew ناشن :  سکبریگ ,  روتومورتکلا  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14003731 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

لانیجروا لانیجروا   sewsew ناشن :  :  ناشن سکبریگ ,  ,  سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5411826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  بایغروضح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000148 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار نیمزرس  نارگایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFinger S720 لدم تراک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ یداهنشیپالاک  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف   . هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرددیامن  زاین  تسویپار 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-866-14010143 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 77*76 دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

بایغروضح بایغروضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

7676 ** هرکرک  7777 هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-869-14010142 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5412036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 125*76 دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

axis tQ clear smoked dam covers ددع نیبرود 20  قلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000098 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VIDEOTEC یتراجت مان   EXHC200 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

7676 ** 125125 هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

axis  tQ axis  tQ c lear smoked dam coversclear smoked dam covers ددع   ددع   2 020 نیبرود   نیبرود قلت   قلت ناونع : : ناونع 118118
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روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5410457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک ناتسرهش  برش  بآ  نزاخم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  - 689 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000071 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرافس خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب  .دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: 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

ناگنک ناگنک ناتسرهش   ناتسرهش برش   برش بآبآ   نزاخم   نزاخم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت - - 689689 ناونع : : ناونع 1191 19

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
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  وپاقیلاع  ترامع  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنازخ 1403/7/23  دانسا  تخادرپ 

هنازخ دانسا  دوس  هبساحم  دیرخ و  تردق  ظفح  اب 
1101003365000111 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یم  قرف  تساوخرد  هب  انب  الاک  هیلخت  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: 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

ترامع ترامع هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120
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سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحمو دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمودادعت   nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   1403 دیسررساب هنازخدانسارابتعا 

1101003130000035 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

میعن نیون  رتسگ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: 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

لحمو لحمو دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشمودادعت   تاصخشمودادعت   nvrnvr  هاگتسدو هاگتسدو نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود لدم   لدم ودود   :: دشاب دشاب یمنرظندم   یمنرظندم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم     14031403 دیسررساب دیسررساب هنازخدانسارابتعا   هنازخدانسارابتعا

12 112 1
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رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5410729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ملید  ناتسرهش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  کرادم 

1101004069000083 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: 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

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

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

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

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

5410913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  هناماس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000032 زاین :  هرامش 

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

عوطقم 1 دادعت : 
1402/05/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب رظن   رظن دروم   دروم کرادم   کرادم تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط ملید   ملید ناتسرهش   ناتسرهش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 122122

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 123123
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هیولسع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5410935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093936000008 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هیولسع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرظن نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-SD49225I-HC لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-NVR5232-4KS2 لدم هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  لاتیجید  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه  هدننک 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

رگشزادرپ هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_HFW1400DPHD لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هکبش تعنص و 
ددع 16 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511911368 یتسپ :  دک  مانمگ ،  زابرس  راولب  - هیولسع رهش  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37264060-077  ، 37263839-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37263840-077 :: 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 ناونع : : ناونع 124124
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000119 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

فیدر  4 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5411372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحمو دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمودادعت   nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   1403 دیسررساب هنازخدانسارابتعا 

1101003130000036 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرظن یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: 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

لحمو لحمو دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشمودادعت   تاصخشمودادعت   nvrnvr  هاگتسدو هاگتسدو نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود لدم   لدم ودود   :: دشاب دشاب یمنرظندم   یمنرظندم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم     14031403 دیسررساب دیسررساب هنازخدانسارابتعا   هنازخدانسارابتعا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5411444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
video هاگتسد کی  ایلاتیا و   poli لدم  cmm هاگتسد کی  یا  هرود  لرتنک  هناریگشیپ و  تایلمع  تاریمعت ، بیع ، عفر  یرادهگن ، سیورس و  تایلمع  ناونع : 

ناملآ  werth تکرش تخاس   ip1000 لدم  check
1401593 مالعتسا :  هرامش 

تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 
2022/07/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5411189 یکیفارت  تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

5410712nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا 
دشاب یم   1403 دیسررساب هنازخدانسارابتعا  لحمو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمودادعت 

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5411372nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا 
دشاب یم   1403 دیسررساب هنازخدانسارابتعا  لحمو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمودادعت 

هحفص 87) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

وو ایلاتیا   ایلاتیا   polipoli لدم   لدم   cmmcmm  هاگتسد هاگتسد کیکی   یایا   هرود   هرود لرتنک   لرتنک وو   هناریگشیپ   هناریگشیپ تایلمع   تایلمع تاریمعت ، ، تاریمعت بیع ، ، بیع عفر   عفر یرادهگن ، ، یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
ناملآ ناملآ   werthwerth تکرش   تکرش تخاس   تخاس   ip1000ip1000 لدم لدم   video checkvideo check هاگتسد هاگتسد کیکی  
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(( 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

قیرح5411199 افطا  هحفص 40)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسیس و ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5410224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط   12kg یناشنشتآ لوسپک  یرتیل و  بآ 1000 رکنات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003999000069 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نجورب سرا  یشاک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ATLAS TRADING CO. S. R. L هدنزاس عجرم   BASE 1050 لدم  Lit 200 تیفرظ بآ  رکنات  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 7 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813684173 یتسپ :  دک  یتعیرش 8 ،  شبن  یتعیرش -  خ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429485-054  ، 33228001-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222350-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

541022412kg یناشنشتآ لوسپک  یرتیل و  بآ 1000 رکنات  هحفص 96)دیرخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

قیرح5410529 ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 8)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5410624FM200 زاگ یانبم  رب  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 40)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

1212 kgkg  یناشنشتآ یناشنشتآ لوسپک   لوسپک وو   یرتیل   یرتیل 10001000 بآبآ   رکنات   رکنات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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 دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جیکپ5410330 ( - RO  ) نیمد بآ  جیکپ  کاینومآ -  روسرپمک  لماش  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات 
قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  لاهروا و  ( - WT  ) ریگ یتخس 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هبعش5411008 رورس  قاتا  کیتاموتا  ئافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و 
بعش 7800 روما  هرادا  هنازخ  کیتاموتا  ئافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  7801 و  سابعردنب

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتعنص5411046 یرادج  تاتسومرت  یا -  هلیم  یا  هویج  جنسامد  قیرح - مالعا  رشالف  هحفص 40)ریژآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5411199 افطا  هحفص 40)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5411708 حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / قیرح دض  هحفص 40)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

دورهاش و5410971 ، نانمس  PC) نانمس ناتسا  زکارم  یاه  برد  تهج  لرتنک  سسکا  دیرخ  تایلمع 
( راسمرگ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5411078m 3 لوط  HDMI 1.4V هحفص 48)لباک هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناریا5411155 تنیوپ  سسکا  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5411189 یکیفارت  تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5411189 یکیفارت  تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5411189 یکیفارت  تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5411199 افطا  هحفص 40)لیاسو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد5411653 ددع  کی  بصن  هحفص 40)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

زاس5410297 هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اب5410382 قباطم   16TB کسید دراه  ددع  هکبش و 5  تحت  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی 
تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم 

هحفص 48) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5411189 یکیفارت  تازیهجت  نیبرود و  بصن  هحفص 76)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ددع  دادعت 878  هب  اعمج  فلتخم   skf گنیریب لاب  ملق   34 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

رازفا مرن  اب  داتو  الاک  تلاصا  کرادم 
1101093228000562 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   AR10-D14 روتارنژ ژاتنوم  گنیریب  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 878 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  ددع  دادعت 878  هب  اعمج  فلتخم  گنیریب  لاب  ملق   34 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

یحالف 09163358974 یراجاغآ -  یالاک  رابنا  برد  الاک  لیوحت  یرابتعا -  تخادرپ  رازفا -  مرن  اب  داتو  الاک  تلاصا  کرادم 

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددع   ددع   878878 دادعت   دادعت هبهب   اعمج   اعمج فلتخم   فلتخم   sk fsk f گنیریب گنیریب لاب   لاب ملق   ملق   3434 ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن اباب   داتو   داتو الاک   الاک تلاصا   تلاصا

129129
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نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5410722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیف  تاصخشم  قبط   OPEN-E رازفا مرن   + HP DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004143000021 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

main frame ریغ یاه  هناایار  هئارا  دیلوت و  رد  هبتر  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  تسیابیم  تکرش  تسا -  هباشم  دک  ناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  دشابیم -  عنامالب  نآ  لاسرا  اه  یهاوگ  ریاس  نتشاد  تروص  رد  دشاب 

3513671535 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  ملعم  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452471-023  ، 33439591-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439560-023 :: 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

دکناریا5410200 زا  تسویپ  لیاف  قبط  ددع  دادعت 878  هب  اعمج  فلتخم   skf گنیریب لاب  ملق   34
رازفا مرن  اب  داتو  الاک  تلاصا  کرادم  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم 

هحفص 98) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتناراگ و5410315 اب  زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  تهج  لاوریاف  سنسیال  تیدپآ  رازفا  مرن  دیرخ 
شورف زا  سپ  تامدخ 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5410336 ربتعم  یتناراگ  اب  تازیهجت  یرازفا  مرن  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش 
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5410447 یناوخروتنک  ناونع  نژرو 1/0  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدهاشم5410516 تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  دیرخ 500 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5410722 لیف  تاصخشم  قبط   OPEN-E رازفا مرن   + HP DL380 G10 هحفص 98)رورس رازفا  ( رازفا مرن   مرن

تسویپ تسویپ لیف   لیف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   OPEN-EOPEN-E  رازفا رازفا مرن   مرن  +  + HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیابوم5410981 تاریمعت  یکینورتکلا  هحفص 22)تالوصحم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5410983 لیاف  حرش  قباطم  لاوریاف  سنسیال  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5410993(SRM  ) نابیتشپ تیاس  یزاجم  رتنس  اتید  شزومآ  ینابیتشپ و  ، هحفص 22)سیورس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5411161SSO هچراپکی تیوه  زارحا  متسیس  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاریمعت5411327 یرادهگن و  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لقن5411811 لمح و  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5412308 هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

بعش5410416 یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگورین5410532 یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  بصن و  تازیهجت و  نیمات  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامزاس5410914 یریوصت  هحفص 20)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یقرب5410663 هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناریا5410940 نمض  رد  تسویپ (  تسیل  تاصخشم  هارمه  هب  یقرب  هرکرک  برد  ددع  بصن 1  دیرخ و 
 ( تسا هباشم  دک 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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