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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 ریت   ریت   88 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,290هکس , 000145,290 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,480هکس , 000135,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,3002 سیئوس14,300 سیئوس کنارف   325,200325,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,79هکس 000 , 00079, 000 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد ,600241 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   90لایر , 09090 , 090

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,420هکس , 00049,420 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,70031 ,700

رایع رایع   1818 یالط   13,760یالط , 00013,760 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,379دنوپ 180379, نپاژ180 نپاژ نینی   دصکی   229,390229,390دصکی

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9999))

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

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

زا 100 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 77

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 3  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( دامت  ) شخپوراد هیلوا  داوم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5420152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  نیالنآ  هلاس  سنسیال 5  اب   forti gate -200f لاوریاف هاگتسد  کی  دیرخ  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمیظع سدنهم  مناخ   02636161141 یناطلس  - یاقآ   36161316 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: internal-purchase@temad.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420614 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدروبشاد تاشرازگ و  دیلوت  ینامرد و  زکارم  ینامرد  یلام و  تاعالطا  عماج  متسیس  ینابیتشپ  هعسوت و  یحارط ،  لیلحت ،  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  طیارش  رد  تسویپ  یبایشزرا  تسیل  کچ  تامدخ و  هتسب  حرش  هب  هاگشناد  یاه  هناماس  یتاعالطا و  یاهکناب  زا  یتیریدم 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تاشرازگ و دیلوت  ینامرد و  زکارم  ینامرد  یلام و  تاعالطا  عماج  متسیس  ینابیتشپ  هعسوت و  یحارط ،  لیلحت ،  روما  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هصقانم  طیارش  رد  تسویپ  یبایشزرا  تسیل  کچ  تامدخ و  هتسب  حرش  هب  هاگشناد  یاه  هناماس  یتاعالطا و  یاهکناب  زا  یتیریدم  یاهدروبشاد 
19,844,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   995,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تمالس شناد و  کرهش  یروکف 94  یوربور  یروکف  راولب  هاگشناد  یزکرم  نامزاس   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

نیالنآ نیالنآ هلاس   هلاس   55 سنسیال   سنسیال اباب     forti gate -2 00fforti gate -2 00f  لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یایا   هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز تردق  سنارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TGH-1401-013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/04/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب ( UTM تادیدهت (  هچراپکی  تیریدم  متسیس  هاگتسد  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  همان -  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 38 اهبزور ، نابایخ  هریت  نابایخ  قارشا ،)  ) کی هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز ، : سردآ  :: سردآ سردآ

8 تعاس 17 -  زا   02432221270 :: نفلت :: iran-transfo.comنفلت 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  هصقانم ـ  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ا ت / 1401/002 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملس یتفن  یوکس   DCS هناماس گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یزاسون و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  ناوخارف 2001093631000085  هرامش  اب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یرازگرب 

اه یهگآ  هیلک  دش و  دهاوخ  ماجنا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  افرص  هصقانم  یفیک و  یبایزرا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هدناسر  نارگ  هصقانم  عالطا  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  افرص  تاحالصا و ...  تارغت و  همانتوعد ، و 

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

:: سردآ سردآ

تبث رتفد  سامت 0211456 ـ  زکرم  02123942555 ـ  سامت : تاعالطا   :: نفلت نفلت
88969737 و 85193768 مان :

:: 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

یموب یموب ( ( UTMUTM تادیدهت (  (  تادیدهت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

یتفن یتفن یوکس   یوکس   DCSDCS هناماس   هناماس گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا وو   یزاسون   یزاسون هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 44
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سراف افبآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421114 :: هرازه هرازه فلا و ج 1401/04/28دکدک    - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  ناتسا  حطس  رد  یناسربآ  یاه  هژورپ  رد  هدافتسا  تهج  میس  یب  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هژورپ 3  تدم 

لایر   1/890/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  تمیق 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یبرغ - یسودق  دیهش  راولب  یرهطم -  نادیم  زاریش -   :: سردآ سردآ

ربامن 38435166  5-38435152 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.abfa-fars.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس   ) لزید اپیاس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ زا  هدافتسا  اب   UPS قاتا رورس و  قاتا  کیتاموتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تایلمع  هیلک  ماجنا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HFC227ea

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش 

یناگرزاب دحاو  لزیداپیاس - تکرش  یرگشل -  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 14   :: سردآ سردآ

یلخاد 122 و 114  44198260 :: 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

میس میس یبیب   نزخم   نزخم حطس   حطس لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

اباب   UPSUPS قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
HFC227eaHFC227ea زاگ   زاگ زازا   هدافتسا   هدافتسا

66
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا ـ  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421082 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب  هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک نیمات  ای  دیرخ  روما  ناوخارف : تیلاعف  هزوح 

یزادنا  هار  ینف و  تامدخ  یعوضوم : یدنب  هقبط 

1401/04/07 همانزور : رد  یهگآ  جرد  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش  دیدجت 

1401/08/04 داهنشیپ : رابتعا  خیرات 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/7  دانسا  تفایرد   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یوضر ناسارخ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420039 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروآ  نف  یرازفا  تخس  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 100  - 

رتنیرپ  هاگتسد  دیرخ 115  - 
زاس هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  کی  دیرخ  - 

رگید هام  هس  تدم  هب  دیدمت  تیلباق  هام و  هس  رابتعا  اب  یکناب  ربتعم  همانتنامضای  یزیراو  شیف  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد مود  هقبط  یوضر  ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا  نارادساپ  هار  هس  ینیمخ  ماما  نابایخ  : فلا تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

زاگ زاگ یاهروتکتد   یاهروتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   یرازفا   یرازفا تخس   تخس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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ناهفصا کی  هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0002 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه نفلت  یاهتیاس  یزاس  نمیا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir isfahan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یرسارس هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 5  هب  یهگآ  راشتن  نامز ا  زا  تفایرد  دیدزاب و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیپس مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس بو  تینما  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق نارهت -  هداج  رتمولیک 80  کیبآ  نامیس  تکرش  یاهدادرارق  روما  تفایرد  دیدزاب و   :: سردآ سردآ

45382708-026 :: 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

هارمه هارمه نفلت   نفلت یاهتیاس   یاهتیاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

تیاس تیاس بوبو   تینما   تینما وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 100 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ylc7anwz6hdef?user=37505&ntc=5420170
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5420170?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lh826yfzb3cd3?user=37505&ntc=5420182
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5420182?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت جرهف و  مب ،  یاهناتسرهش  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/00/2392995 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/4/7هرامش تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/4/13 تاکاپ :  خیرات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت ناجونم  جونهک و  یاهناتسرهش  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

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

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یوضر ناسارخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  ناتسا  حطس  یاههاچ  یور  رب  هبوصنم  دنمشوه  روتنک  ددع  دادعت 1040  یرادهگن  تاریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرب هرهب  تظافح و  تیریدم  یرادرب -  هرهب  تظافح و  تنواعم  موس -  هقبط  یوضر -  ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  یبونج 35 -  مایخ  مایخ -  راولب   :: سردآ سردآ
بآ عبانم 

31435 ایوگ : نفلت   - 30006394 یکمایپ : هناماس  -  37689997-051 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش یبایزرا : دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

tadarokat.tce.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  یبایزرا : دانسا  هیارا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  هصقانم : دانسا  داهنشیپ  هیارا  تلهم  1401/04/22 ـ 

5420860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاس نمیا  رابتعا   ) ناتسا حطس  رد  هارمه  نفلت  یاهتیاس  لوا  زاف  یزاس  نمیا  تایلمع  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتفن5419835 یوکس   DCS هناماس گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یزاسون و  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5420152 هلاس  سنسیال 5  اب   forti gate -200f لاوریاف هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5420614 مولع  هاگشناد  یا  هنایار  تامدخ  دیرخ  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

اههاچ اههاچ یور   یور ربرب   هبوصنم   هبوصنم دنمشوه   دنمشوه روتنک   روتنک ددع   ددع   10401040 دادعت   دادعت یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

(( یزاس یزاس نمیا   نمیا رابتعا   رابتعا  ) ) ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یاهتیاس   یاهتیاس لوا   لوا زاف   زاف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 15 - 21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  پاچ و  خیرات  زا  زور  هد  دانسا  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهش  یاهناملا  امن و  یوشتسش  یزاسکاپ ،  یزیمآ ،  گنر  - 

هقطنم 6 یحاون 3 و 6  حطس  رد  یپیکا  تروص  هب  یکیفارت  تازیهجت  یدومع و  مئالع  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  - 
رباعم هیلک  زیخ و  هثداح  طاقن  شزومآ ، یاه  کراپ  اهراوس ، کراپ  هخرچود ، ریسم  رد  بصن  تهج  یکیفارت  تازیهجت  یدومع ، مئالع  ریسم ، تیاده  یاهولبات  هیهت  - 

هقطنم 6  حطس  تالحم  هعسوت  حرط  یارجا  یاتسار  رد 
هقطنم 6  هدودحم  حطس  رباعم  نیدایم و  یتبسانم  یزادرپرون  یدنب و  نیذآ  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

ربتعم یاه  کناب  زا  هرداص  همان  تنامض  ای  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1005012470  باسح  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  دحاو  موس  هقبط  کی  هرامش  نامتخاس 

فکمه هقبط  ود  هرامش  نامتخاس  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  یزکرم  هناخریبد  لیوحت 

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   یدومع   یدومع مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یرهش - - یرهش یاهناملا   یاهناملا وو   امن   امن یوشتسش   یوشتسش یزاسکاپ ،  ،  یزاسکاپ یزیمآ ،  ،  یزیمآ گنر   گنر یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یپیکا یپیکا تروص   تروص هبهب   یکیفارت   یکیفارت

1515

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

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

زا 100 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fyht9plc463u3?user=37505&ntc=5419817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5419817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5419829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلحم سایقم  کچوک  یاه  هژورپ  هقطنم  تالحم  حطس  اه  هنایاپ  واههاگتسیا  یرادهگن  ریمعت و  ثادحا ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سایقم کچوک  یاه  هژورپ  هقطنم  تالحم  حطس  هجرد 1 و2  رباعم  یکیفارت  یزاس  مارآ  یزاس و  بسانم  تهج  ینمیا  یاهظافح  یکیفارت و  تازیهجت  هیهت  تایلمع 

یلحم

یلحم سایقم  کچوک  یاه  هژورپ  وأ 3 یحاون  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یمومع و  لقن  لمح و  یاههاگتسیا  اه ، هنایاپ  تشادهگن  تایلمع 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

یربارت  هار و   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  نیمضت  غلبم 

مود  هقبط  هقطنم 19 ،  یرهش  تامدخ  تنواعم  نامتخاس  مهدراهچ ، هچوک  یرکش ، ناردارب  نابایخ  یلامش ، هاوختلود  رد  عقاو  هقطنم   HSE دحاو  :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  موس ،  هقبط  هقطنم 19 ،  یرادرهش  دالیم ، راولب  ون ، دابآ  یناخ  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا  تفایرد  لحم 

:: نفلت :: http://providers.tehran.ir-business .tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف تروص  هب  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/8هرامش تعاس 14  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 یلا 

راگزور  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419964 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/04/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر یتاعالطا  یاهولبات  بصن  نویسادنوف و  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

جیسب راولب  نانمس -  سردآ  : یکیزیف تروصب  فلا  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   02333435890 - 1 :: 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

وو لمح   لمح یاههاگتسیا   یاههاگتسیا اهاه   هنایاپ   هنایاپ تشادهگن   تشادهگن یکیفارت -  -  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت اهاه - - هنایاپ   هنایاپ واههاگتسیا   واههاگتسیا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ثادحا ، ، ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
...و ...و لقن   لقن

1616

یلیر یلیر یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 100 ھحفص 13 
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زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094526000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420510 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرپس غلبم  لایر و  هیلوا 27/000/000/000 دروآرب  اب  یلوگ  غاد  هب  دنویپ  کراپ  لاصتا  ریسم  زاین  دروم  یاهتمسق  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت ) هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح   ) لایر 1/350/000/000

زیربت  کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلوگ غاد  هب  دنویپ  کراپ  لاصتا  ریسم  زاین  دروم  یاهتمسق  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت کی  هقطنم  رادرهش  یباراف  نابایخ  زیربت   ، 5154617473 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420522 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 1  ناتسا ، یاههار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاف 1 ناتسا ، یاههار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,833,595,034 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  سردم - راولب  مالیا -  ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

کراپ کراپ لاصتا   لاصتا ریسم   ریسم زاین   زاین دروم   دروم یاهتمسق   یاهتمسق ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یتیزوپماک   یتیزوپماک یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هیهت ، ، هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 100 ھحفص 14 
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000094 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420610 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 2  ناتسا ، یاههار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاف 2 ناتسا ، یاههار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,833,595,034 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  سردم - راولب   ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

سراف ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005391000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420657 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دروارب  تاصخشم و  قبط  اردص  یرادرهش  نکاما  یریوصت  شیاپ  متسیس  یلیمکت  زاف  بصن  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  اردص  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امرفراک  طسو  یتینما  مالعتسا  هیدات  نینچمه  اجس و ......  اتفا ،  لیبق  زا  یتراظن  یاههاگتسد  زا  هیدات  نتشاد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,778,730,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   689,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/05/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اردص یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ  راولوب  اردص  رهش   ، 7199433869 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یتیزوپماک   یتیزوپماک یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هیهت ، ، هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

نکاما نکاما یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارب   یارب بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421163 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 56.671.900675  زاف 3 -  ناتسا  یاه  هار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/389608 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ادهشلادیسزکرم  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

یتفن5419835 یوکس   DCS هناماس گنیروتینام  متسیس  ءاقترا  یزاسون و  هحفص 6)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نکاما5420657 یریوصت  شیاپ  متسیس  یارب  بصن  تازیهجت و  هحفص 12)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتیزوپماک یتیزوپماک یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2222

نیبرود نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

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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یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  هبعش  ندعم  تعنص و  کناب   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب هبعش  مود  هقبط  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001304000001 زاین :  هرامش 

دنجریب هبعش  ندعم  تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  متسیس  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسارح  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9713633987 یتسپ :  دک  کالپ 77 ،  سردم 46 نیب  - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32462510-056  ، 32462610-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32462555-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنجریب دنجریب هبعش   هبعش مود   مود هقبط   هقبط کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424

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

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

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

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

5419818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  سنسیال  ددع -  دادعت 320  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یناضمر یاقآ  بانج  سامت 46625325  نفلت 
1101090049001206 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهش هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  MBV-XCHAN هتسب رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناراک سیطانغم  نما 
هتسب 320 دادعت : 

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

هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  سنسیال  ددع -  دادعت 320   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یناضمر  یاقآ  بانج   46625325 یلیمکت  : تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  نفلت 
دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  ٌافرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  هاگیاپ  هناماس  رارقسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000150 زاین :  هرامش 

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

یرس 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسوی 09123449665 یاقآ  یلخاد 384   88754885 نفلت :

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یتی  ءاهب آ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000023 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یتی  ءاهب آ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم روشک   روشک یتایلام   یتایلام روما   روما نامزاس   نامزاس تاررقم   تاررقم وو   نیناوق   نیناوق هاگیاپ   هاگیاپ هناماس   هناماس رارقسا   رارقسا ناونع : : ناونع 2626

باهذ باهذ لپرس   لپرس ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش یتی   یتی آآ   ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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

5420304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرطب  تخاس  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092484000116 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  تاعونصم  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  سامت  یارب  نفلت  هرامش 

دوش  هداد  تمیق  اهتسیل  قبط 
دوش یمن  هداد  باوج  روتکاف  نودب  یاهتساوخ  رد  هب 

دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف 
دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لک  تمیق 

دوش هظحالم  تسویپ  تسیل 

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرطب یرطب تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) لاوریاف ددع  سنسیال 2  یناسرزورب  یرادهگن و  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000231 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ارجا 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلدعم سدنهم   07132142949: ینف سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم  هناماس 07132142703  سانشراک 

دشابیم تمدخ  مامتا  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  لقادح 
دش دهاوخ  هتسب  هلاس  ود  دادرارق 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  کی  هرامش  زکرم  یشک  بالضاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000024 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهراجا ای  یصخش  تیکلام  اب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  کی  هرامش  زکرم  یشک  بالضاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: 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 هبهب   )) لاوریاف لاوریاف ددع   ددع   22 سنسیال   سنسیال یناسرزورب   یناسرزورب وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2929

نامرد نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش کیکی   هرامش   هرامش زکرم   زکرم یشک   یشک بالضاف   بالضاف ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ RFP قبط گنیروتینام  دادما و  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000092 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش جرد  هناماس  رد  لاس  هس  یارب  یداهنشیپ  غلبم  -27871139 رتشیب تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزومآداوس تضهن  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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه نفلت  نشیکیلپا  رارقتسا  دیلوت و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزومآ شناد 

1101003041000033 زاین :  هرامش 
یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیامن هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: 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 RFPRFP  قبط قبط گنیروتینام   گنیروتینام وو   دادما   دادما هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3131

یزومآ یزومآ شناد   شناد هارمه   هارمه نفلت   نفلت نشیکیلپا   نشیکیلپا رارقتسا   رارقتسا وو   دیلوت   دیلوت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت 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

5420865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یللملا  نیب  هاگشیامن  لاتیجید  لوحت  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000156 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لوبق  دروم  هطوبرم  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  باهذ  بایاو  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یللملا یللملا نیب   نیب هاگشیامن   هاگشیامن لاتیجید   لاتیجید لوحت   لوحت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج یرازگربخ  نامزاس  یمومع  طباور  یگدنز و  انریا  سالپ ، انریا  ربخ ، هسردم  هیریرحت  یصصخت  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 1401/12/29 زا 1401/01/01  یمالسا 

1101003718000022 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا 1401/01/01 یمالسا  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  یمومع  طباور  یگدنز و  انریا  سالپ ، انریا  ربخ ، هسردم  هیریرحت  یصصخت  رازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 1401/12/29

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

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

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروهمج یروهمج یرازگربخ   یرازگربخ نامزاس   نامزاس یمومع   یمومع طباور   طباور وو   یگدنز   یگدنز انریا   انریا سالپ ، ، سالپ انریا   انریا ربخ ، ، ربخ هسردم   هسردم هیریرحت   هیریرحت یصصخت   یصصخت رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1/12 /29140 1/12 یلا  29/ یلا   140 1/0 1/0 1140 1/0 1/0 1 زازا   یمالسا   یمالسا

3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  دافم  تسیل و  قبط  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ ,  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000432 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 820 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  دادرارق  تسیل و  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ , , دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس یریگرادومن  یاهتینوی   Bus Geo Data متسیس ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002136 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  تسویپ  جرد و  کیکفت  هب  مالعتسا  هگرب  رد  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  یاهتمیق  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ سکعنم  داتس  هناماس  رد  مالقا  لک  غلبم  - 2

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

4413165-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس یریگرادومن   یریگرادومن یاهتینوی   یاهتینوی   Bus  Geo DataBus Geo Data متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 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

5419667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  هلت  تازیهجت   - زیدناش هبقرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  تبث  تمس  ترازو  ناریناوت  هناماس  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات  تاعالطا 

1101001446000307 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابرهک رتسگ  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   K-0590 لدم یناسربآ  یاه  هکبش  دربراک  لرتنک  هلت  یرتم و  هلت  یناسربآ  هکبش  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا 1403 هنازخ  دانسا  قاروا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دک  ناریا  الاک 

دشاب یم  افبآ  رابنا  هیلخت  لحم 
دشاب هتشاد  شورف  زا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  الاک 

دشاب تکرش  تیفیک  لرتنک  دات  دروم  دیاب  الاک 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

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

5419750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ هئرارا  روتکاف  شیپ   - دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف.رگالاتید  یزرواشک  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نامزاس یزرواشک  داهج  رابنا  رد  لیوحت 
1201000096000097 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزرواشک داهج  رابنا  رد  لیوحت  - ددرگ هئرارا  روتکاف  شیپ   - دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف.رگالاتید  یزرواشک  شیاپ  متسیس  - 

.نامزاس
تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32720970-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگالاتید رگالاتید یزرواشک   یزرواشک شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5419796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاشاعترا زیلانآ  تیلباق  اب  هلاناک  کی  لارنج  جنس  شزرل  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000234 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   METRIX یتراجت مان   23x30 cm زیاس لدم 4518  جنس  شزرل  گنیروتینام  رگشیامن و  الاک :  مان 

زادرپ نامژار 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 07431924284 دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  روپ  یقت  سانشراک  تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921362-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5420205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  لیم  عاونا  نیمات  ناونع : 

1401570 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاشاعترا تاشاعترا زیلانآ   زیلانآ تیلباق   تیلباق اباب   هلاناک   هلاناک کیکی   لارنج   لارنج جنس   جنس شزرل   شزرل هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

obaraobara ناشن   ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5420216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  لیم  عاونا  نیمات  ناونع : 

1401548 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط   breather with guard تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000429 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان   BTE-RM4I3O1TH لدم روتینام  کر   I/O تومیر الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشن   ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   breather w ith guardbreather w ith guard ناونع : : ناونع 4242

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

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

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

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

5420895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریاًانمض   ) یتسویپ کرادم  تساوخرد  قبط  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  یارب  زاین  دروم  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000068 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   ULTRAFLUX هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ULTRAFLUX یتراجت مان   AFF-4022 لدم رتمولف  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

لعشم سراپ   PM6-KLG-513 لدم  kW 3000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  تخوس  عون  زوس  هناگود  یا  هلحرمود  لعشم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ورینارف یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMC36/OF لدم  IP42 تظافح هجرد   KA 50 نایرج تدش   KV 36 ژاتلو هداتسیا  یوق  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

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

یئاپوک یئابطابط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یلور هتسب   1/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
لور 100 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریاًانمض   ناریاًانمض  ) ) یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش تلافسآ   تلافسآ هناخراک   هناخراک یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم مزاولدیرخ   مزاولدیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) GEF5 یزاگ یاه  دحاو  کینورتدیپسا  تراک  ددع ) لماش 49   ) هنومن دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000017 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتدیپسا هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدیپسا  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  لرتنک  متسیس  دربراک   DS3800HSCG تراک الاک :  مان 

ددع 49 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-107-507 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-04-20هرامش عورش 08-04-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  نیزوت -  لرتنک  یلصا  تینوی  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) GEF5GEF5 یزاگ   یزاگ یاه   یاه دحاو   دحاو کینورتدیپسا   کینورتدیپسا تراک   تراک ددع ) ) ددع لماش  4949   لماش  ) ) هنومن هنومن   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

نیزوت نیزوت لرتنک   لرتنک یلصا   یلصا تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   - تسویپ تسیل  قباطم  مالقا  دود  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090703000009 زاین :  هرامش 

ناسراف ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 451 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SESA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  یبیکرت  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 49 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   ZTA لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 26 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NSC یتراجت مان   Housing C1 لدم یناشن  شتآ  لنپ  لرتنک  هبعج  الاک :  مان 

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

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   S4-34415 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  هعلاطم و  مالعتسا  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قباطم  مالقا  ریاس  دود و  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا لاور  یط  زا  سپ  ههام و  تخادرپ 2   . دوش یرازگراب 

8861693313 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - یا هنماخ  هللا  تیآ  راولب  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227331-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222617-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000126 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیشام تعنص  رایمه  هدننک  هضرع  عجرم   VALUE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VALUE یتراجت مان   VE115N لدم یتعنص  یشخرچ  مویکو  پمپ  الاک :  مان 
بونج

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

MICROLIFE یتراجت مان   SKALE WS-100 لدم ندب  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

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

یگیب متسر  میرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HYUNDAI یتراجت مان   OR1597 لدم نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222253-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: 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

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک  - - میدس میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ -- یلاتیجید یلاتیجید وزارت   وزارت -- یتعنص یتعنص یشخرچ   یشخرچ مویکو   مویکو پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000127 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیشام تعنص  رایمه  هدننک  هضرع  عجرم   VALUE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VALUE یتراجت مان   VE115N لدم یتعنص  یشخرچ  مویکو  پمپ  الاک :  مان 
بونج

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

MICROLIFE یتراجت مان   SKALE WS-100 لدم ندب  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

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

یگیب متسر  میرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HYUNDAI یتراجت مان   OR1597 لدم نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222253-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: 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

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک میدس - - میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ  - - یلاتیجید یلاتیجید وزارت   وزارت -- یتعنص یتعنص یشخرچ   یشخرچ مویکو   مویکو پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000128 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیشام تعنص  رایمه  هدننک  هضرع  عجرم   VALUE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VALUE یتراجت مان   VE115N لدم یتعنص  یشخرچ  مویکو  پمپ  الاک :  مان 
بونج

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

MICROLIFE یتراجت مان   SKALE WS-100 لدم ندب  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

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

یگیب متسر  میرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HYUNDAI یتراجت مان   OR1597 لدم نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222253-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: 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

 . . ددرگدیق ددرگدیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   وو ...  ...  تایلام   تایلام بصن ، ، بصن هنیزه   هنیزه لاسرا ، ، لاسرا هنیزه   هنیزه یهیلک   یهیلک .دشاب   .دشاب یمیم   شرافس   شرافس تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگیمن ددرگیمن یسررب   یسررب همیمض   همیمض وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نودب   نودب یاهخساپ   یاهخساپ

4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000125 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیشام تعنص  رایمه  هدننک  هضرع  عجرم   VALUE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VALUE یتراجت مان   VE115N لدم یتعنص  یشخرچ  مویکو  پمپ  الاک :  مان 
بونج

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

MICROLIFE یتراجت مان   SKALE WS-100 لدم ندب  نزو  یریگ  هزادنا  یلاتیجید  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یفلز نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KL_9013 لدم  Lit 10 مجح نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   HG یتراجت مان   Lit 40 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

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

یگیب متسر  میرم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HYUNDAI یتراجت مان   OR1597 لدم نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222253-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: 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

نژیسکا نژیسکا لوسپک   لوسپک  - - میدس میدس تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ -- یلاتیجید یلاتیجید وزارت   وزارت -- یتعنص یتعنص یشخرچ   یشخرچ مویکو   مویکو پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 100 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n3rg69z2je56f?user=37505&ntc=5420103
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5420103?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  کالم  هباشم  دکناریا  هاگتسیا  ناتسا 15 یاوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  ینمیا  رادشه  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009027000061 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ رتسگ  ظافح  هدننک  هضرع  عجرم   SATEL یتراجت مان   INTEGRA 64 لدم دنمشوه  رطخ  مالعا  یتظافح  رادشه و  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا لک  هرادا  رابنا  لیوحت  لحم  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هاگتسیا  ناتسا 15 یاوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  ینمیا  رادشه  مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف 

 : یتسپ دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  - نیذآ نابایخ  یاهتنا  هقطنم 4- یرادرهش  زا  دعب  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6134788417

3737770-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3737772-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاوه   یاوه یگدولآ   یگدولآ شجنس   شجنس یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ینمیا   ینمیا رادشه   رادشه مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا ناتسا   ) هرامش 7 زکرم  گنیرتیم  متسیس  ریگ  هنومن  بارپ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105000916 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیریگب سامت  یجرگ  سدنهم  یاقآ  اب   03133960145 نفلت 03133960145 ,  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هجوت  امتح  تمیق  دروآرب  راک و  حرش  تاجردنم  هیلک  هب  راک  عون  ندوب  یصصخت  هب  هجوتاب 

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

91342400-0913  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا ناتسا   ) هرامش 7 زکرم  گنیرتیم  متسیس  ریگ  هنومن  بارپ  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105000916 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیریگب سامت  یجرگ  سدنهم  یاقآ  اب   03133960145 نفلت 03133960145 ,  اب  یرادا  تاعاس  رد  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هجوت  امتح  تمیق  دروآرب  راک و  حرش  تاجردنم  هیلک  هب  راک  عون  ندوب  یصصخت  هب  هجوتاب 

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

91342400-0913  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

(( ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا  ) ) هرامش  77 هرامش زکرم   زکرم گنیرتیم   گنیرتیم متسیس   متسیس ریگ   ریگ هنومن   هنومن بارپ   بارپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 5252

(( ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا  ) ) هرامش  77 هرامش زکرم   زکرم گنیرتیم   گنیرتیم متسیس   متسیس ریگ   ریگ هنومن   هنومن بارپ   بارپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس یاه  لوسپک  ژراش  روسرپمک  روتوم و  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000679 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچرس یهاچرس یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش روسرپمک   روسرپمک وو   روتوم   روتوم ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5454

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  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 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هکبش  تاطابترا  یرازفا و  تخس  تازیهجت  زا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000007 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب دیاب  زیربت  زا  تسیاب  یم  افرص  مرتحم  هدننک  نیمات  یتسویپ و  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متاخ نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینیسح دزی 09138542862( ناتسا  یموب  یاه  تکرش  طقف  دشابیم  تسویپ  مالقا 

1101090214000001 زاین :  هرامش 
متاخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نورتیجید هدننک  هضرع  عجرم  نورتیجید  هدنزاس  عجرم   DX لدم  IP لاتیجید و لارتناس  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8988138913 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - ماما نابایخ  متاخ -  ناتسرهش  متاخ ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32572356-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32573474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکبش   هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5656

IPIP وو   لاتیجید   لاتیجید لارتناس   لارتناس نفلت   نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا یا  هقطنم  بآ  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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا « " 20mbps تعرس اب   ( wirelees  ( میس یب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000014 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

*1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسرا لاسرا « " « " 2 020 mbpsmbps تعرس   تعرس اباب    ( ( w ire leeswirelees  ( ( میس میس یبیب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

5419878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب مزال  طیارش  اب  ینف  تاصخشم   ، تاعالطا ویشرآ  یزاس و  هریخذ  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  هک  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  حرش 

1101000008000027 زاین :  هرامش 
یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نآ 22/08/1403  دیسرس  خیرات  هک  دشاب  یم  هنازخ  دانسا  زا  لایر  غلبم 4/045/000/000  هک  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5419885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبهب مزال   مزال طیارش   طیارش اباب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم  ، ، تاعالطا تاعالطا ویشرآ   ویشرآ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هکهک   دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش

5959

مکبو مکبو وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تاصخشم  قباطم  - مکبو یرتویپماک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

1101000016000048 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20020 لدم  m 2 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20050 لدم  m 5 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

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

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TW 700K لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY07 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26GY03 لدم  m 1 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
اسریا عرازم  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   SANDISK یتراجت مان   BL1108VXVN لدم  GB 16 یرومم شلف  الاک :  مان 

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

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان   ZHZ-00026 لدم هنایار  دروبیک  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارمع امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   APC یتراجت مان   m 10 لوط  DDCC6-033 لدم  CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ورین
ددع 30 دادعت : 

1401/04/15 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 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دروک  چپ  لباک و  یاه Cisco و  چیئوس  هارمه  هب   HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003200000004 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCLCC1SM لدم  m 1 لوط دم 9  لگنیس   LC-LC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 32759   m 500 لوط  SFTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   WS-C2960X-24TS-LL لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
روپ میهاربا  نسحم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم یدقن  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  اتفا  همانیهاوگ  دیاب  رورس ) اصوصخم   ) الاک ناگدننک  نیمات 

( دشابیم مهم  رورس  تاصخشم  مود  هحفص  ) .دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف 

4153755595 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  یرادناتسا -  بنج  ملعم -  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221236-013  ، 33240683-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240684-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو   لباک   لباک وو     CiscoCisco  یاه یاه چیئوس   چیئوس هارمه   هارمه هبهب     HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب   ) یتارباخم مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000119 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس تلهم  نایاپ  زا  سپ  یروف  لایسکاوک  لباک  هب  زاین  تسویپ ) حرش  هب   ) یتارباخم مالقا  دیرخ  - 

هناماس 07132142703 ینف 09173040126  سانشراک 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب    ) ) یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 100 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7lsfjf66are8a?user=37505&ntc=5420003
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5420003?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000124 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا طیارش  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  6 دادعت : 

1401/04/12 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6363
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یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب مزال  طیارش  اب  ینف  تاصخشم   ، تاعالطا ویشرآ  یزاس و  هریخذ  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  هک  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  حرش 

1101000008000028 زاین :  هرامش 
یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  نآ 22/08/1403  دیسرس  خیرات  هک  دشاب  یم  هنازخ  دانسا  زا  لایر  غلبم 4/045/000/000  هک  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب مزال   مزال طیارش   طیارش اباب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم  ، ، تاعالطا تاعالطا ویشرآ   ویشرآ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هکهک   دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش

6464
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  )AM3440 رسکلپ یتلام  تازیهجت  ربتعم   FIRMWARE دیرخ یناسرزورب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000121 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هئِارا  هبرض  دض  لانرتسکا  دراه  یور  رب  سنسیال  یاه  لیاف  تسویپ ) حرش  هب  )AM3440 رسکلپ یتلام  تازیهجت  ربتعم   FIRMWARE دیرخ یناسرزورب و  - 

هناماس 07132142703 ینف 09173040126  سانشراک 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   )) AM3440AM3440 رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام تازیهجت   تازیهجت ربتعم   ربتعم   FIRMWAREFIRMWARE دیرخ دیرخ وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 6565
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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   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5420212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یلصا 18  یتناراگ  اب   alien alr -8698 لدم  rfid نتنآ ناونع : 

1401583 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/05 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

rfidrfid نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6666
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  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 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

5420230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR4431/K9 لدم وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003483000037 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  رتور  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISR4431/K9ISR4431/K9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 6767
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  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 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

5420236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco WS-C9200L-48T-4G-E لدم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003483000038 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  چیئوس  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5420237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  طبار  یرتم و  هد   hdmi لباک یرومم و  شلف  متیا  3 ناونع : 

14011209 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

Cisco WS-C9200L-48T-4G-ECisco WS-C9200L-48T-4G-E  لدم لدم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6868

یرتم یرتم هدهد     hdmihdmi لباک   لباک وو   یرومم   یرومم شلف   شلف متیا   متیا نیمات  33 نیمات ناونع : : ناونع 6969
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اضما و  رهم و  اب  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  /SDH HVAWEI یاه تراکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت 

1101001132000101 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXS لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXS هعطق تراک  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرامش هرامش وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا //SDH HVAWEISDH HVAWEI یاه یاه تراکدیرخ   تراکدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت

7070
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) یرون ربیف  لوژام  + رتور  + هکبش چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000123 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف 09173040126 سانشراک  تسویپ ) حرش  هب  ) یرون ربیف  لوژام  + رتور  + هکبش چوس  دیرخ  - 

هناماس 07132142703
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/4840 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/07  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عباوت  دابآربنع و  تفریج ،  یاه  ناتسرهش  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  یراذگرب :  لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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 حرش   حرش هبهب   )) یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ++ رتور رتور  + + هکبش هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/00/2393004 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/12هرامش  : ات تلهم   1401/04/07  : زا تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/13عبنم  1401/04/13  - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادهش یاه 03 و 04 و 05  وفاک  یسم  لباک  هکبش  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: 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

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق دقع  تهج  تشادهب  ترازو  هداد  لحم  رد  یزاجم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تخاس  ریز  هکبش و  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی

تسویپ تسیل  قبط 
1101091785000041 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  هشقن و  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم   321 یلخاد هرامش 87700004  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  انمض 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0505 وو     0404 وو   یاه  0303   یاه وفاک   وفاک یسم   یسم لباک   لباک هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7373

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد تخاس   تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  دادعت  هب  Ruckus R320 لدم تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000058 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   RUCKUS هدنزاس عجرم   RUCKUS یتراجت مان   ZoneFlex7762 لدم  GHz 2/4 سناکرف دازآ  یسناکرف  دناب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  دادعت  هب  Ruckus R320 لدم تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000058 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   RUCKUS هدنزاس عجرم   RUCKUS یتراجت مان   ZoneFlex7762 لدم  GHz 2/4 سناکرف دازآ  یسناکرف  دناب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع ودود   دادعت   دادعت هبهب   Ruckus R320Ruckus R320 لدم   لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7575

ددع ددع ودود   دادعت   دادعت هبهب   Ruckus R320Ruckus R320 لدم   لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود  دادعت  هب  Ruckus R320 لدم تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000058 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   RUCKUS هدنزاس عجرم   RUCKUS یتراجت مان   ZoneFlex7762 لدم  GHz 2/4 سناکرف دازآ  یسناکرف  دناب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع ودود   دادعت   دادعت هبهب   Ruckus R320Ruckus R320 لدم   لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  زیربت  هاگدورف   LAN هکبش زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000047 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یتسویپ  مالعتسا  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسارب  افرص  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  -2 زیربت هاگدورف  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناقهد ) یاقآ   ) هرامش 32603500-041 اب  یرادا  تاعاس  رد  طقفزاین  تروص  رد  -3 .دشاب

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط زیربت   زیربت هاگدورف   هاگدورف   LANLAN  هکبش هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7878

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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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  زیربت  هاگدورف   LAN هکبش زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000047 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یتسویپ  مالعتسا  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسارب  افرص  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  -2 زیربت هاگدورف  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناقهد ) یاقآ   ) هرامش 32603500-041 اب  یرادا  تاعاس  رد  طقفزاین  تروص  رد  -3 .دشاب

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط زیربت   زیربت هاگدورف   هاگدورف   LANLAN  هکبش هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  زیربت  هاگدورف   LAN هکبش زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000047 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یتسویپ  مالعتسا  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسارب  افرص  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا  -2 زیربت هاگدورف  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یناقهد ) یاقآ   ) هرامش 32603500-041 اب  یرادا  تاعاس  رد  طقفزاین  تروص  رد  -3 .دشاب

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط زیربت   زیربت هاگدورف   هاگدورف   LANLAN  هکبش هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8080

تکوس تکوس ناونع : : ناونع 8181
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تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110067  هرامش  تکوس )  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985002162 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش  نیرآ 103  لدم  رتویپماک  هکبش  راکوت  تکوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   8P8C لدم یطابترا  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-769-PHP-06155-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اضاقت و  قباطم   IT هکبش و تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ : 

:: 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 وو   اضاقت   اضاقت قباطم   قباطم   ITIT وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 8282
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5421046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  دوش و  لامعا  روتکاف  لک  غلبم   ) تسویپ تامازلا  حرش و  هب  ملق  رد 13  یتسد  میسیب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1201091861000107 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

( ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دوش و  لامعا  روتکاف  لک  غلبم   ) تسویپ تامازلا  حرش و  هب  ملق  رد 13  یتسد  میسیب  مالقا  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

NO 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دوش و  لامعا  روتکاف  لک  غلبم   ) تسویپ تامازلا  حرش و  هب  ملق  رد 13  یتسد  میسیب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805715-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتم5419667 هلت  هحفص 25)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنجریب5419768 هبعش  مود  هقبط  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 16)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد5419887 قباطم  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  تاررقم  نیناوق و  هاگیاپ  هناماس  هحفص 16)رارقسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5420132 تراظن  هناماس  هحفص 81)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5420330 تسیل  قبط  ینوریب  لباکو  هتسب  رادم  هحفص 81)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5420370( تسویپ حرش  هب  ) لاوریاف ددع  سنسیال 2  یناسرزورب  یرادهگن و  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 16)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5420457 RFP قبط گنیروتینام  دادما و  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 16)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یتسد یتسد میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 8383
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسا5420487 یاوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  ینمیا  رادشه  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یللملا5420865 نیب  هاگشیامن  لاتیجید  لوحت  هرواشم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5419589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست.دامرف 45 هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل   xtu535 لدم جنیا  نژیو 50 سکیا  نویزیولت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراکزور

1101030708000197 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن نویزیولت -  -  نویزیولت ناونع : : ناونع 8484
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا سالپ 55  یج  رگشیامن  هاگتسد  ود  لدم GTV-65LU821S55 و  چنیا  سالپ 65  یج  رگشیامن  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GTV-55LU821S55 لدم

1101003008000243 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سوت نیورآ  دنرپ  یتاغیلبت  هدننک  هضرع  عجرم   P12 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  دات  زا  سپ  و 

09125235384  - 64592228  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم چنیا   چنیا   5555 سالپ   سالپ یجیج   رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد ودود   وو     GTV-65LU82 1S55GTV-65LU82 1S55 لدم   لدم چنیا   چنیا   6565 سالپ   سالپ یجیج   رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
GTV-55LU82 1S55GTV-55LU82 1S55

8585

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

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

زا 100 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c6x9c2sc6ajzs?user=37505&ntc=5419688
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5419688?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5420488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   LED ناور ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000261 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم هدنشورف  هدهعب  یبناج  هنیزه  هارمه  هب  اهولبات  هیلک  بصن  - 

دشابیم تسویپ  هب  فلتخم  هقطنم  رد 4  اهولبات  بصن  لحم 
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123119-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  ناور ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخس یس  هبعش  نامتخاس  تسپ  لاو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050020000001 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

تخس  یس  هبعش  نامتخاس  تسپ  لاو  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  دادرارق  داقعنا  تهج  لک  هرادا  هب  یراک  زور  فرظ 2  تسیاب  یم  هدنرب  تکرش  صخش / 

7591739155 یتسپ :  دک   ، CNG پمپ یوربور  ، رمحا لالح  هار  راهچ  ، ملعم نابایخ  ، جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340161-074  ، 33338232-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338224-074 :: 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  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس تسپ   تسپ لاو   لاو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت و ینف و  تاصخشماب  هریغ  ریگ و  تعرس  ، یکیفارت هلیم  یکیفارت ،  هکشب  لیبق  زا  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس هس  قاروا  اب  تخادرپ  یتسویپ  نیوانع 

1101001144000048 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B 348 دک  1050x610 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  هیالود  ینمیا  هکشب  ریگ  هبرض  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصرد دوس 15  اب  هلاس  هس  تلود  هنازخ  قاروا  اب  تخادرپ  دوشیم -  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  - دنیامن هئارا  یلک  تمیق  نایربکا - دازهب   09149151464 لاوئس هنوگرهدنیامن  تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  دشابیم - هنالاس 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلیتا نلیتا یلپ   یلپ سنج   سنج یکیفارت   یکیفارت هیالود   هیالود ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب ریگ   ریگ هبرض   هبرض ناونع : : ناونع 8888
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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 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

5419973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED تاو ینابایخ 120  غارچ  تشویپ -  هشقن  قباطم  هفرط  ود  یوزاب  ییانشور و  هیاپ  یکت و  یوزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000903 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم  رونلگ  یتراجت  مان   cm 100 زیاس  ST37 ینهآ سنج  هفرط  کی  لدم  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIRIUS1WAT دک سریاس  غارچ  بصن  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   KFS21000 لدم  cm 100 لوط یدالوف  هفرط  ود  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   w 120 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

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

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ تشویپ -  -  تشویپ هشقن   هشقن قباطم   قباطم هفرط   هفرط ودود   یوزاب   یوزاب وو   ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ وو   یکت   یکت یوزاب   یوزاب ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات هیاپ  ولبات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000027 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0504004102   60x60 cm داعبا  m 4 عافترا یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 44 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 71 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
راگن هام  نیذآ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هام  نیذآ  رهش  یتراجت  مان   SHA5 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 195 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یتعنص  یحاون  اهکرهش و  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  گنر و  هیهت  تایلمع  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001369000020 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

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

یاهلاسرد هک  یناراکنامیپدشابیم  در  تسویپ  نودب  تاداهنشیپدیامن  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیابیمراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیمدر ناشداهنشیپ  تروصنیاریغرددنیامن  تسویپارامرفراک  تیاضر  مرفدیابدنا  هتشاد  هژورپ  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرشاب  هتشذگ 

9815616874 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  دادما -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218928-054  ، 33218930-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218931-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5420206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/09 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیناکمورتکلا دنب  هار  ناونع : 

1401892 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ناتسا ناتسا یتعنص   یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9191

یکیناکمورتکلا یکیناکمورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9292

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

5420301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  هریغ  خیم و  لگ   ، اتسور رباعم  ولبات  بصن   ، یشک طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094854000006 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  نارجیزرم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  ددع / لوط /  رتم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3857137369 یتسپ :  دک  یرایهد ،  نامتخاس  نیسح  ماما  نادیم  نارجیزرم  کارا ،  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457090-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34457090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هریغ   هریغ وو   خیم   خیم لگلگ    ، ، اتسور اتسور رباعم   رباعم ولبات   ولبات بصن   بصن  ، ، یشک یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9393

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 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

5420695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED تاو ینابایخ 120  غارچ  هشقن -  قباطم  ییانشور  هیاپ  هفرط و  ود  یوزاب  یکت و  یوزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000915 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم  رونلگ  یتراجت  مان   cm 100 زیاس  ST37 ینهآ سنج  هفرط  کی  لدم  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIRIUS1WAT دک سریاس  غارچ  بصن  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   KFS21000 لدم  cm 100 لوط یدالوف  هفرط  ود  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   w 120 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هشقن -  -  هشقن قباطم   قباطم ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ وو   هفرط   هفرط ودود   یوزاب   یوزاب وو   یکت   یکت یوزاب   یوزاب ناونع : : ناونع 9494

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 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

5420696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED تاو ینابایخ 120  غارچ  هشقن -  قباطم  ییانشور  هیاپ  هفرط و  ود  یوزاب  یکت و  یوزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000915 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم  رونلگ  یتراجت  مان   cm 100 زیاس  ST37 ینهآ سنج  هفرط  کی  لدم  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIRIUS1WAT دک سریاس  غارچ  بصن  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   KFS21000 لدم  cm 100 لوط یدالوف  هفرط  ود  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   w 120 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هشقن -  -  هشقن قباطم   قباطم ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ وو   هفرط   هفرط ودود   یوزاب   یوزاب وو   یکت   یکت یوزاب   یوزاب ناونع : : ناونع 9595

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 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

5420697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED تاو ینابایخ 120  غارچ  هشقن -  قباطم  ییانشور  هیاپ  هفرط و  ود  یوزاب  یکت و  یوزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000915 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم  رونلگ  یتراجت  مان   cm 100 زیاس  ST37 ینهآ سنج  هفرط  کی  لدم  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SIRIUS1WAT دک سریاس  غارچ  بصن  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   KFS21000 لدم  cm 100 لوط یدالوف  هفرط  ود  ییانشور  غارچ  وزاب  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

کیرتکلا نایاش  یتراجت  مان  قرب  نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   w 120 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  تاو تاو   12 0120 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هشقن -  -  هشقن قباطم   قباطم ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ وو   هفرط   هفرط ودود   یوزاب   یوزاب وو   یکت   یکت یوزاب   یوزاب ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

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

5420739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  ددرت  تیگ  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000085 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114103-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  ددرت  تیگ  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000085 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114103-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   ددرت   ددرت تیگ   تیگ وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   ددرت   ددرت تیگ   تیگ وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب یراذگ  هلول  یراذگ ، لودج  نتب ، یارجا  هیهت و  یبوچ ، یدنب  بلاق  ینیچ ، گنس  یکاخ ، نیمز  ندنک  ینتب ، هچیرد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .. یبالضاف و

1101005393000005 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هیدیمح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاقتنا طخ  ثادحا  سیورس :  مان 
لوطرتم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6344113651 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نابایخ  - دابآ تلود  یوک  - هیدیمح ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722211-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36722277-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب یراذگ   یراذگ هلول   هلول یراذگ ، ، یراذگ لودج   لودج نتب ، ، نتب یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یبوچ ، ، یبوچ یدنب   یدنب بلاق   بلاق ینیچ ، ، ینیچ گنس   گنس یکاخ ، ، یکاخ نیمز   نیمز ندنک   ندنک ینتب ، ، ینتب هچیرد   هچیرد بصن   بصن ناونع : : ناونع
 ..  .. وو یبالضاف   یبالضاف

9999
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دابآرفعج یرادرهش   :: 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعاجترا یکیتسالپرادگنربش  یجنران  یا  هناوتسا  یموتاب  (- کالپ لورو  چیپاب   ) هفرطود یکیتسالپ  گنردرز  خیم  لگدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دینک یراذگرابو  هتشونروتکافردار  مادکره  تمیق 

1201005907000005 زاین :  هرامش 
دابآرفعج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یعاجترا یکیتسالپرادگنربش  یجنران  یا  هناوتسا  یموتاب  (- کالپ لورو  چیپاب   ) هفرطود یکیتسالپ  گنردرز  خیم  لگدیرخ  - 
دینک یراذگرابو  هتشونروتکافردار  مادکره  تمیق 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
راوس هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لایر  214000000 فقساتو هدوب  یدقندیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5675118544 یتسپ :  دک  هر ،  ماما  دابآرفعج خ  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32882523-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32882025-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5420488LED ناور هحفص 63)ولبات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعاجترا یعاجترا یکیتسالپ   یکیتسالپ رادگنربش   رادگنربش یجنران   یجنران یایا   هناوتسا   هناوتسا یموتاب   یموتاب کالپ -) -) کالپ لورو   لورو چیپاب   چیپاب  ) ) هفرطود هفرطود یکیتسالپ   یکیتسالپ گنردرز   گنردرز خیم   خیم لگلگ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  هپس  کناب  بعش  پآ  لور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003413000004 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دراوم  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هبعش  4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917955195 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31595969-035  ، 35229995-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35229920-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ناتسرل ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآپآ لور   لور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 10 110 1

نامتخاس نامتخاس تاسیساتو   تاسیساتو تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامتخاس تاسیساتو  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000086000009 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   KEMWIE یتراجت مان   S-560C لدم یریوصت  نوفیآ  الاک :  مان 

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

قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  جارس  حرط   W 60 ناوت یدیشروخ   LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
امن ناهج  رصن  کیئازوم  یدیلوت   20x15 cm داعبا اشون  حرط  هربیو  یطایح  کازوم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

کلب داوجدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 1 رطق  cm 100 زیاس یدالوف  رپوت  هدرن  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   S514/12 لدم یقرب  لفق  الاک :  مان 

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

یسایق نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   IDEAL یتراجت مان  ینهآ  سنج  لدم 640   cm 12 زیاس یطایح  برد  لفق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نانمس نازاس  کینورتکلا  عیانص   w 32 یباتفآ روتکژرپ  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نامیا هدننک  هضرع  عجرم  درفنمداژن  نایدمحا  نامیا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   5/5x2 m داعبا  PVC موینیمولآ و سنج  ینوئدراکآ  ییوشک  رد  الاک :  مان 

درفنمداژن نایدمحا 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس خیرات  هب  قاروا  ترئصب  دصرد  یدقن و60 دصرد  تروصب 40 قوف  تامدخ  هئارا  غلبم  تخادرپو  دابآ -  مرخ  ناتسرهش  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  1403/06/24 و1403/10/24 

6814993473 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  یاهتنا  نمهب  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33206501-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226506-066 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یا 22  همست  لدم  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000157 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یمیرک یداه  هدننک  هضرع  عجرم   DSG یتراجت مان   DSG-HY لدم یا  هلیم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  مالعا  سنج -  لیوحت  زا  دعب  هام  ود  باسح  هیوست  هدنشورف - اب  لمح  هنیزه  یزکرم - رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01144745168

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: 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

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   2222 یایا   همست   همست لدم   لدم لیتسا   لیتسا تافیرشت   تافیرشت دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 103103

هلوس هلوس یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( کساج  ) کرابم هوک  تس   \ هلوس یا  هرکرک  برد  بصن  برد و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000143 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   KING یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 700 ماخ  CD الاک :  مان 
یطوق 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نمهب هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   BWCL MJ1 لدم پیت 2  ادزم 3  یراوس  لماک  نامرف  هبعج  الاک :  مان 

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

ناریت یرمیلپ  تالاصتا  هدننک  هضرع  عجرم   TFP یتراجت مان   m 12 یدنب هتسب  دقاف   bar 6 راشف  mm 160 رطق ینلیتا  یلپ   PE100 هلول الاک :  مان 
هخاش 2 دادعت : 

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

اب تسیمازلا  تیاس  رد  هیمیمض  لحم و  زا  دیدزاب  مرف  دشابیم .  هدننک  نمات  هدهع  هب  ناکسا  بصن و  لمح  هنیزه  تسا * هباشم  دک  ناریا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  غلبم  یتسویپ  تسیل  هب  هجوت 

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیناکمورتکلا5420206 دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک هدزناش   DVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000198 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کادآ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IMPAX هدنزاس عجرم   IMPAX یتراجت مان   HYBRID لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف جیلخ  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک هدزناش   هدزناش   DVRDVR ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاضخشم  تسیل و  قبط  یریوصت  شیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  لماک  تازیهجت  لیاسو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000242 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   GD-171 لدم  in 17 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 37 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

یجرف  09190772264  : - سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاضخشم   تاضخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5419803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا یا  هفرح  ینف  کی  هرامشزکرم  رد  هتسبرادم  نیبرود  یتینما  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003399000023 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   NV864L2-4H لدم  4K هلاناک رآ 64  یو  نا  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسارب تسیلرد  تارغت  ناگدننک و  تکرشدات  ای  در  رد  هرادا  نیا  ودشاب  یم  تسویپ  تسیل  رایعمو  هدوب  هباشم  یباختنادک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  تمیق  مالعا  هبزاجم  ناینب  شناد  یاهتکرشافرص.تساراتخمدوجومرابتعاوزاین 

6931465393 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یادهش  لانیمرت  بنج  - ارسلاچ یادهش  راولب  ردام  نادیم  مالیا - مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2220511-0843  ، 32226081-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222620-084 :: 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

مالیا مالیا یایا   هفرح   هفرح ینف   ینف کیکی   هرامشزکرم   هرامشزکرم ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یتینما   یتینما متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ 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 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

5419836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  ینابیتشپ  راکنامیپ و  نعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000037 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5419853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهش  نیگشم  یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000064 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظاراکنامیپ  ینمیا 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   راکنامیپ   راکنامیپ نعت   نعت ناونع : : ناونع 108108

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهش   رهش نیگشم   نیگشم یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ حرط   حرط 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 100 ھحفص 85 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vsffvvsu9m6q4?user=37505&ntc=5419836
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5419836?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9shnaks4w4zkq?user=37505&ntc=5419853
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5419853?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  هب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم  یتناراگ  اب 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
یناضمر یاقآ  بانج  سامت 46625325  هرامش 

1101090049001211 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   NX4S1 لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  تازیهجت و  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تاصخشم  هب  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

دشاب  یم  یتساوخرد  تازیهجت  اب  بسانتم  دک  ناریا  دوجو  مدع  تلع  هب  دک  ناریا  باختنا 
یناضمر یاقآ  بانج   46625325 سامت :  هرامش 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1101 10
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ناجریس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5420330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینوریب  لباکو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092962000018 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریما نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAFER یتراجت مان   SF-3032S لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یردنکسا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط ینوریب  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتفرگ سامت  هرامش 09132458607  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب  یم  هام  کی  تخادرپو  هدنشورف  هدهع  هب  هدکشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

7816916338 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  کیفارت .  کراپ  بنج  زامن  راولب  ناجریس .  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42340625-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340626-034 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینوریب   ینوریب لباکو   لباکو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم مزاول و  هیلک  هارهب  ( epro  ) یرزیاورپوس متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000044 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  دقعنم  رارق  قوف  مالعتسا  ندش  ییارجا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوس یگنهامه و  نفلت  تسویپ / تسیل  تاعالطا  قباطم  تاسلج / قاتا  اقترا  نفورکیم و  نیبرود و  متسیس  یزاس  ناسمه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئابطابط سدنهم   35911424 ینف

1101001036000255 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

یم لطاب  تمیق  داهنشیپ  دنب 1 و2  تیاعر  مدع  تروص  رد  - * .دوش یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  لیمکت و  یاهب  شسرپ  مرف   2 تسیمازلا –  دیدزاب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیاورپوس یرزیاورپوس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1121 12

تاسلج تاسلج قاتا   قاتا اقترا   اقترا وو   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزاس   یزاس ناسمه   ناسمه ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5420487 یاوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  ینمیا  رادشه  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5420739 لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  ددرت  تیگ  هتسب و  رادم  هحفص 66)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5420740 لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  ددرت  تیگ  هتسب و  رادم  هحفص 66)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5421003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت یرادهگن و  لرتنک و  هرامش 1  نیبرود  تهج  رژراش  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179000327 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدرمناوج نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BATTERIS CAMERA یتراجت مان   camera accessories لدم نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاریمعت5421003 یرادهگن و  لرتنک و  هرامش 1  نیبرود  تهج  رژراش  هحفص 89)یرتاب  )  accessaccess

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   لرتنک   لرتنک   11 هرامش   هرامش نیبرود   نیبرود تهج   تهج رژراش   رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاناک5419603 هدزناش   DVR(81 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5420356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزید  شوج  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رپمآ یجورخ 400  زاف و  هس  زاف و  کت  قرب  یجورخ  تیلباق 

1101001398000102 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   JPC75 لدم شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

رپمآ5420356 یجورخ 400  زاف و  هس  زاف و  کت  قرب  یجورخ  تیلباق  یلزید  شوج  هحفص 90)روتوم  )  w imwim

(( 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

دنجریب5419768 هبعش  مود  هقبط  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 16)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رپمآ رپمآ   400400 یجورخ   یجورخ وو   زاف   زاف هسهس   وو   زاف   زاف کتکت   قرب   قرب یجورخ   یجورخ تیلباق   تیلباق یلزید   یلزید شوج   شوج روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5420257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000130 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینامحر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   TIP 200 لدم یا  هزاورد  یزیمور  هریگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

دنبراک یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   K.C 111 لدم یزاس  هلول  عیانص  لیوک  نکزاب  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
دنبراک یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   K.C 114 لدم یزاس  هلول  عیانص  لیوک  نکزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یردنکسا بنیز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NORIN DEVELOPMENT یتراجت مان   Ton 2 تیفرظ یتسد  لیقثرج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یرصان ناطیق  بلطملادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MAX یتراجت مان  لدم 1290   Lit 5 تیفرظ نژیسکا  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

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

روصنم تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   POWER MAN یتراجت مان   CRE لدم یکیلوردیه  وشلباک  سرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
روشک زادرپ  ایوپ  دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   AM-101 لدم یپوکسلت  کیتسا  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 33 طسوتم راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222253-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: 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

 . . ددرگدیق ددرگدیق روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   وو ...  ...  تایلام   تایلام بصن ، ، بصن هنیزه   هنیزه لاسرا ، ، لاسرا هنیزه   هنیزه یهیلک   یهیلک .دشاب   .دشاب یمیم   شرافس   شرافس تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگیمن ددرگیمن یسررب   یسررب همیمض   همیمض وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نودب   نودب یاهخساپ   یاهخساپ

1161 16
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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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5420079 - میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  - یلاتیجید وزارت  - یتعنص یشخرچ  مویکو  پمپ 
نژیسکا لوسپک 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5420081- میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ   - یلاتیجید وزارت  - یتعنص یشخرچ  مویکو  پمپ 
نژیسکا لوسپک 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5420088 ... تایلام و بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا 
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ  ددرگدیق .  روتکاف  شیپ  رد 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5420103 - میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  - یلاتیجید وزارت  - یتعنص یشخرچ  مویکو  پمپ 
نژیسکا لوسپک 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5420257 ... تایلام و بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا 
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ  ددرگدیق .  روتکاف  شیپ  رد 

هحفص 90) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

دود5419740 هحفص 32)روتکتد  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

ددع5420689 ود  دادعت  هب  Ruckus R320 لدم تنیوپ  هحفص 40)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع5420690 ود  دادعت  هب  Ruckus R320 لدم تنیوپ  هحفص 40)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددع5420691 ود  دادعت  هب  Ruckus R320 لدم تنیوپ  هحفص 40)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5419803 هفرح  ینف  کی  هرامشزکرم  رد  هتسبرادم  نیبرود  یتینما  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
مالیا

هحفص 81) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5421169 :: هرازه هرازه :1401/08/4دکدک   داهنشی رابتعا  خیرات   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

دود5419740 هحفص 32)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5421082 یاهروتکتد  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدنب5421169 هناد  هناخراک  زاگ  یاهروتکتد  هحفص 93)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یدنب یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک زاگ   زاگ یاهروتکتد   یاهروتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5420011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا...زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

1101005336000032 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  هباشم  دک  ناریا...زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین حرش   حرش تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا...زاس   ناریا...زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  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 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

5420426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RoQ74A 16Gb SAS FC لدم زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE MSA 2060

* دراه نودب  زاس  هریخذ  *
1201003483000039 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  دراه )  نودب  زاس (  هریخذ  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5420011 لیاف  قبط  زاین  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا...زاس  هریخذ  هحفص 93)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

تاعالطا5420039 یروآ  نف  یرازفا  تخس  مالقا  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس5420426 هحفص 93)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

زاس زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5420051 تاسیساتو  یاهمتسیستاریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیناکمورتکلا5420206 دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5420476 یا 22  همست  لدم  لیتسا  تافیرشت  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5420476 یا 22  همست  لدم  لیتسا  تافیرشت  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تقرس  دض  قودنص  واگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003399 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 467 نزو  S 550 لدم تقرس  دض  قودنص  واگ  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

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

1312250-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5420306 حرش  قباطم  تقرس  دض  قودنص  هحفص 96)واگ  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم تقرس   تقرس دضدض   قودنص   قودنص واگ   واگ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 100 ھحفص 97 
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روشک شزوما  شجنس و  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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5419987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگاب  یلصا  مالقا  تساوخرد  قبط  دوش _  تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  ابرتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000037 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلصا یتناراگاب  یلصا  مالقا  تساوخرد  قبط  دوش _  تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  ابرتویپماک  تازیهجت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس و  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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5420372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگاب  یلصا  تساوخرد  قبط  مالقا   _ دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000038 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلصا یتناراگاب  یلصا  تساوخرد  قبط  مالقا   _ دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رتویپماک  تازیهجت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا یتناراگاب   یتناراگاب یلصا   یلصا مالقا   مالقا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط دوش _  _  دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدش _  _  هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ابرتویپماک   ابرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 12 112 1

یلصا یلصا یتناراگاب   یتناراگاب یلصا   یلصا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط مالقا   مالقا  _ _ دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هدش _  _  هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 100 ھحفص 98 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5419818 رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط5419987 دوش _  تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  ابرتویپماک  تازیهجت 
یلصا یتناراگاب  یلصا  مالقا  تساوخرد 

هحفص 97) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

قبط5420372 مالقا   _ دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  هدش _  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  رتویپماک  تازیهجت 
یلصا یتناراگاب  یلصا  تساوخرد 

هحفص 97) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5420457 RFP قبط گنیروتینام  دادما و  هناماس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 16)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طباور5420874 یگدنز و  انریا  سالپ ، انریا  ربخ ، هسردم  هیریرحت  یصصخت  رازفا  مرن  ینابیتشپ 
یلا 1401/12/29 زا 1401/01/01  یمالسا  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  یمومع 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5420997 سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 16)دیرخ , یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5419594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب   HP یریوصت تراظن  تیریدم  طبض و  یرازفا  تخس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WD/SE یتعنص  10TB دراه ددع  هارمه 30  هب 

1101090049001197 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیاپ  نما  یتراجت  مان  کان  لدم  یریوصت  تراظن  تمالس  شیاپ  یزکرم  هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب   HP یریوصت تراظن  تیریدم  طبض و  یرازفا  تخس  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
WD/SE یتعنص  10TB دراه ددع  هارمه 30  هب 

 . دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  ًافرص  دک  ناریا  باختنا 
46625325 یلیمکت :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یریوصت تراظن   :: 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

هب5419594 تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب   HP یریوصت تراظن  تیریدم  طبض و  یرازفا  تخس  رورس 
WD/SE یتعنص  10TB دراه ددع  هارمه 30 

هحفص 99) یریوصت  ( یریوصت تراظن   تراظن

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

یریوصت5420132 تراظن  هناماس  هحفص 81)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلوس5420829 یا  هرکرک  برد  بصن  برد و  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یتعنص یتعنص   1010 TBTB دراه   دراه ددع   ددع   3030 هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب     HPHP  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تیریدم   تیریدم وو   طبض   طبض یرازفا   یرازفا تخس   تخس رورس   رورس ناونع : : ناونع
WD/SEWD/SE

123123

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