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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 ریت   ریت   99 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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   ,154هکس 170 , 000154, 170 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,950هکس , 000145,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 18 ,6002 18 سیئوس600, سیئوس کنارف   332کنارف , 100332 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 84,000هکس , 00084,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,800245,800رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,75091 ,750

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,500هکس , 00053,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,14,415یالط 00014,415, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ385,730385,730دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,2دصکی 10234,2 10

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
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5050))

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

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

زا 58 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

زا 58 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

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

زا 58 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 58 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  رد  هیئافص  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005658000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423701 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک یرادرهش  تالغتسم  کالما و  تیریدم  یکلم  یاه  هدنورپ  هیلک  یکینورتکلا  ویشرآ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لقا دح  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  زاجم  یاهتکرش  لایر ،  هصقانمرد 300.000.000  تکرش  نیمضت  غلبم  اب  هام  شش  تدم  هب 
یاراد اتفا و  یهاوگ  یارادو  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا ، یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  هبتر 4  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  هبتر 2 

دنشاب .  نیمز  نیا  رد  هژورپ  هس  لقا  دح  ماجنا  هقباس  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 
نامرک  ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نامرک یرادرهش  تالغتسم  کالما و  تیریدم  یکلم  یاه  هدنورپ  هیلک  یکینورتکلا  ویشرآ  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/06/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اروش نادیم  نامرک   ، 7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

یکلم یکلم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ هیلک   هیلک یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 58 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m2w3qkzbr7c9q?user=37505&ntc=5423701
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423701?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رمحا لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092119000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/04/12  تعاس 14  زا  تیاس  زا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/04/16  19

ناریا  :: عبنم خروم 1401/04/21عبنم تعاس 19  ات  هناماس  رد  تبث   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423716 :: هرازه هرازه هسلجدکدک   خروم 1401/04/22 - تعاس 10  نویسیمک  هسلج  لوا  هلحرم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/04/25 تعاس 10  مود  هلحرم 

هصقانم دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دوخ -  هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهاوخ ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات 

هصقانم رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و 
خیرات 1401/04/01 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  ربتعم -  یکناب  همانتنامض  لایردرایلیم - نیمضت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رمحا ش 290  لاله  تیعمج  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  نامتخاس  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  هلا  تیآ  نارهت خ   :: سردآ سردآ
نامزاس تسارح  لک  هرادا  لیوحت :

زکرم :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   - 88983344 :: نفلت نفلت
سامت 1456

:: 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

نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003771000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424269 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  بونج  رد  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  یلرتنک  یتراظن و  یلام ، تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یراکنامیپ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   225,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتعنص کرهش  یدورو  راولب  هار –  سیلپ  مدنگ و  ولیس  لصاف  دح  تفریج –  ناتسرهش   ، 7861785161 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هرامش 2 

:: 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

دوخ دوخ هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   داتس   داتس ( ( ERPERP  ) ) عماج عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ رارقتسا ، ، رارقتسا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

نامزاس نامزاس یلرتنک   یلرتنک وو   یتراظن   یتراظن یلام ، ، یلام تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/04/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یزاس  هدایپ  هزوح ICT و  یاهراک  بسک و  یجنس  رابتعا  لدم  نیودت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمناوت5424634 ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یتاعالطا  کناب  لیمکت  ییاسانش و  هحفص 7)روظنم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روحم5425019 رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 11)ءاقترا ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423918 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ساملس  ناتسرهش  یناسربآ  تاسیسات  یرتم  هلت  هناماس  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ساملس  ناتسرهش  یناسربآ  تاسیسات  یرتم  هلت  هناماس  یارجا  عوضوم :

لایر  هیلوا 74.000.000.000  دروآرب  غلبم 
هام هس  ارجا  تدم 

دانسا تمیق  زاجم -  ناگدننک  دیلوت  ناگدننک و  نیمات  هیلک  زاین  دروم  تیحالص  لایر -  نیمضت 3.700.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   1.000.000 هصقانم :

یبرغ ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  یتسپ 363  قودنص  تارباخم  هارراهچ  شترا  نابایخ  هیمورا  سردآ   :: سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   - 04431945372 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو     ICTICT هزوح   هزوح یاهراک   یاهراک وو   بسک   بسک یجنس   یجنس رابتعا   رابتعا لدم   لدم نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 44

ناتسرهش ناتسرهش یناسربآ   یناسربآ تاسیسات   تاسیسات یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 55

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

یراتس دیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6/1 - 1008 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  زور  هد  رثکادح  تدم  فرظ  تاداهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگا

5424360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  نیمات  دادرارق  دقع  هصقانم و  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  مالقا  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هوزر  یلرتنک  نیمارف  عاونا  دیرخ 

هجرد   54 نتوین -  یزاگ 2100  کج  دیرخ 
مرگولیک  رادقم 3000  هب  رتم  یلیم  رطق 130  یموینیمولآ  درگلیم  دیرخ 

رتمیلیم  ای 90  رطق 80  درگلیم  هب  موینیمولآ  صلاخ  شمش  مرگولیک  رادقم 50/000  لیدبت  یراپس  نورب 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یراتس دیهش  عیانص  نیچراپ  هداج  قرش  تمس  هب  ییاباب  دیهش  هارگرزب  یاهتنا  نارهت   :: سردآ سردآ

02135768842 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02136076593 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامهرامش دادرم  تیاغل 10  ریت   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیامح  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  مالقا  هیلک  تهج  یمومع  ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  دوخ  دنمناوت  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یتاعالطا  کناب  لیمکت  ییاسانش و  روظنم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یناسنا یورین  یاهرایعم  رد  دنمناوت  ناگدننکدیلوت  ناگدنزاس و  هیلک  زا  اذل  .تسا  هدومن  قیقد  رازبا  نویساموتا و  قرب و  کیناکم  یاه  تیلاعف  هنیمز  رد  دوخ 

تکرش  SRM هناماس رد  ار  دوخ  یراهظادوخ  همانشسرپ  مادقا و  ناوخارف  رد  تکرش  هب  تبسن  ددرگ  یم  توعد  ناوخارف  عوضوم  اب  بسانتم  ینف  یلام و  یناگرزاب ،
.دنیامن لیمکت  تبث و  هکرابم  دالوف 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: srm.msc.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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

....و ....و هجرد   هجرد   5454 نتوین -  -  نتوین   2 1002 100 یزاگ   یزاگ کجکج   دیرخ   دیرخ هوزر -  -  هوزر یلرتنک   یلرتنک نیمارف   نیمارف عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دنمناوت دنمناوت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات وو   ناگدنزاس   ناگدنزاس یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب لیمکت   لیمکت وو   ییاسانش   ییاسانش روظنم   روظنم ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/4/9هرامش زا   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/4/18

5424038 :: هرازه هرازه لیوحتدکدک   نایاپ  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هداد  زکرم  چیئوس 6500  تاقحلم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هصقانم 577.720.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا  یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424058 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  زاس  هریخذ  متسیس  تازیهجت  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3/400/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت  7618815676: یتسپ دک  نامرک  ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هب  ور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  : سردآ فلا |: یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
1128: یلخاد  32110403-5: سامت

5-32110403 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هداد   هداد زکرم   زکرم   65006500 چیئوس   چیئوس تاقحلم   تاقحلم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

زاس زاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 58 ھحفص 9 
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 14:30هرامش تعاس 7:30  زا  زا 1401/04/15   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

زورما نالیگ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   1401/04/21  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424295 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  غلبم 2.676.800.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

تشر  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
هناخریبد لیوحت :

33616325 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/7 س یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/8  زا  دانسا   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 15عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424332 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  دوخ   TUBE حرط یزاسابیز  لکد  زاف 8 و  هعسوت  یاه  هژورپ  لکد  عاونا  هلگن  دیرخ 200 دراد  رظن  رد  ناریا  رایس  تاطابترا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دناسرب ماجنا  هب  تسویپ  مئامض  داد و  رارق  حرط  هصقانم ، طیارش  ساسارب  تمص و  ترازو  زا  زوجم  یاراد  یلخاد  یاه  تکرش  زا  یا  هلحرم  ود  ماع  هصقانم 

غلبم تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  دک 65862 -  رفظ  هبعش  تلم  کناب  هرامش 1864464409  باسح  هب  تکرش  مانب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 20.035.200.000 

یبال  هناخریبد  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  تاداهنشیپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
هارمه جرب  موس  هقبط  ییاشگزاب :

یاقآ یناگرزاب 81712599  یلیعامسا ، یاقآ  ینف 09122993812  دراوم   :: نفلت نفلت
یرفص یاقآ   ) یراذگراب 81712519 یرطاش و 

www.tamin.mci.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m_feizabadi@mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

TUBETUBE  حرط حرط یزاسابیز   یزاسابیز لکد   لکد وو   زاف   زاف هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ لکد   لکد عاونا   عاونا هلگن   هلگن 200200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 14:30هرامش تعاس 7:30  ات 1401/04/20  زا 1401/04/15   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  زا 1401/04/21   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424465 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

خیرات 1401/04/15 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس 

یکناب همانتنامض  تروصب  لایر  هدرپس 2.676.800.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش  هناخ  ریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر 

33616325 :: 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

دوخ5423716 هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمناوت5424634 ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یتاعالطا  کناب  لیمکت  ییاسانش و  هحفص 7)روظنم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5424637 یزاس  هدایپ  هزوح ICT و  یاهراک  بسک و  یجنس  رابتعا  لدم  هحفص 5)نیودت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چوس چوس نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داگرازاپ یتعنصریغ  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

435-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423595 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/05/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مج سیدرپ  رهش  رباعم  یشک  طخ  لوادج و  یزیمآ  گنر  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور نامیپ 70  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 10/000/000 دیرخ  غلبم  لایر  نیمضت 750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 6132  4-37323201-077 :: نفلت :: Www.pazargad.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

37321146-077 :: سکف :: contracts (@pazargad.orgسکف 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   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5423779 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ـ  هام  6 ارجا : تدم  زاف 1  ـ ناتسا ، یاههار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، هصقانم : عوضوم  83/401/51 ـ  هصقانم : هرامش  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  زاین : دروم  هتشر  2.833.595.034  ـ لایر :)  ) نیمضت غلبم  56.671.900.675  ـ لایر :)  ) دروآرب

(: لایر  ) دروآرب هام ـ   6 ارجا : تدم  زاف 2 ـ  ناتسا ، یاههار  حطس  یتیزوپماک  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هیهت ، هصقانم : عوضوم  83/401/52 ـ  هصقانم : هرامش  . 2
یربارت هار و  زاین : دروم  هتشر  2.833.595.034  ـ لایر :)  ) نیمضت غلبم  56.671.900.675  ـ

یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  همان ی  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروص  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  ربتعم  نیمضت  نیمضت : عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یزکرم  یلم  کناب  دزن  هدرپس  هوجو  زکرمت  هدرپس 4067063707760765  باسحب  یدقن  زیراو  شیف 

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

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

هناخریبد  دحاو  مالیا ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم ، راولب  مالیا ، فلا : تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
یتنرتنیا تیاس  هب  هعجارم  تاعالطا : تفایرد 

 - 08433338400  - 08433330195  - 08433362922 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 یگدیسر : نامیپ و  هرادا   :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یتیزوپماک   یتیزوپماک یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

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

2001001144000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424155 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  زیربت - هار  دازآ  زوحم  یزلف  یاهظافح  تاریمعت  یزاسهب و  ماجنا  تاقلعتم و  لیردراگ و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجنز  زیربت - هار  دازآ  زوحم  یزلف  یاهظافح  تاریمعت  یزاسهب و  ماجنا  تاقلعتم و  لیردراگ و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهآ هار  نادیم  زیربت -  ، 5197615419 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

ساملس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050313000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425000 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  نارمع  دحاو  دروارب  ریز و  حرش  هب  رهش  حطس  رباعم  تلافسآ  یلوط  یشک  طخ  یارجا  تهج  راکنامیپ  باختنا  دراد  رظن  رد  رهشناملس  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   8,245,686,705 دیامن -  راذگاو  ریز  طیارش  اب  تیحالص  یاراد  نااکنامیپ  هب  لاس 1401  هینبا  اهب  تسرهف  ربارب  یمومع  هصقانم  دیدجت  قیرط 

ناردنزام  ناتسا  رهش  ناملس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رابتعا 4 یاراد  یکناب  همان  تنامض  ( لایر غلبم 412,284,335 هب   ) دروارب غلبم  دصرد  لداعم 5  دیاب  هصقانم  دیدجت  رد  هدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 . دیامن زیراو  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یرادرهش  باسحب 0105650258006  دقن  هجو  نآ  لداعم  ای  ههام 

لایر   412,284,335 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتسویپ  کرادم  همیمض  رتشیب  تاحیضوت  نیمضت :  تاحیضوت 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  زیلانآ  نودب  طورشم و   , شودخم تاداهنشیپ  هب 
10:30 تعاس : 1401/04/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشناملس یرادرهش  رهشناملس -  نادنزام -   ، 4671735646 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یزلف   یزلف یاهظافح   یاهظافح تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب ماجنا   ماجنا وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 58 ھحفص 13 
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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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425009 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک  لوط 5  هب  ملعم  هاردازآ  روحم  هنایم  رد  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک  لوط 5  هب  ملعم  هاردازآ  روحم  هنایم  رد  یرتم  یلصفم 4 ینتب  ظافح  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
70,702,706,250 یلام :  دروآرب 

لایر   1,398,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5425019 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکعلب  رهشدالوف و  ناهفصا - 

ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سکعلب  رهشدالوف و  ناهفصا -  روحم  رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

رتمولیک رتمولیک   55 لوط   لوط هبهب   ملعم   ملعم هاردازآ   هاردازآ روحم   روحم هنایم   هنایم ردرد   یرتم   یرتم یلصفم  44 یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

روحم روحم رورم   رورم وو   روبع   روبع تافلخت   تافلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ءاقترا ، ، ءاقترا ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 58 ھحفص 14 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم5425019 رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 11)ءاقترا ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه یزکرم  نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5423626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکمایپ ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004514000090 زاین :  هرامش 

نادمه نادنز  هدننک :  رازگرب 
یکمایپ ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هناماس  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج کمایپ  لاسرا  ناکما.دشاب  هتشاد  یهد  تبون  هزوح  دروم  5 لقادح فیرعت  ناکما.دشاب  هتشاد  یکمایپ  یتوص و  سامت  یرارقرب  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابن هنایلاس  کارتشا  هب  دودحم.دشاب  هتشاد  ار  هدش  هتفرگ  تبون  وغل  صوصخرد  کمایپ  لاسرا  ناکما.دشاب  هتشاد  یریگ  تبون  دات  مدع  ای  دات 

6518156951 یتسپ :  دک  نادمه ،  یزکرم  نادنز  - دابآ مارهب  یعرف  هداج  - نارهت هداج  رتمولیک 5  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372863-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372462-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکمایپ یکمایپ وو   ینفلت   ینفلت یروضحریغ   یروضحریغ یهد   یهد تبون   تبون هناماس   هناماس 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 58 ھحفص 15 
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دنجریب یرادرهش   :: 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 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

5423633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  لیابوم و ...  نشیکیلپا  تیاس ،  بو  یکمایپ ،  هناماس  لماش   137 هناماس رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000095 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجیلد هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  ارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یرادرهش  هناماس 137  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1402/04/25 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سپس  دوش  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  اهتسویپ  هیلک  تمیق و  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  - ددرگ یراذگراب  هناماس 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو لیابوم   لیابوم نشیکیلپا   نشیکیلپا تیاس ،  ،  تیاس بوبو   یکمایپ ،  ،  یکمایپ هناماس   هناماس لماش   لماش   137137 هناماس هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناجنز ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب 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

5423688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط اهنآ  رولف  نوف و  زا  تظافح  شیاپ و  یتظافح  یدنب  هدر  اهراغ  تاعالطا  تبث  یروآ و  عمج  ییاسانش  هعلاطم  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتسویپ  تسیل 

1101003630000008 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یعیبط و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

یتسویپ تسیل  قبط  اهنآ  رولف  نوف و  زا  تظافح  شیاپ و  یتظافح  یدنب  هدر  اهراغ  تاعالطا  تبث  یروآ و  عمج  ییاسانش  هعلاطم  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

4518983474 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  مرا -  یلگنج  کراپ  زیربت -  هداج  یادتبا  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33541002-024  ، 33541001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33541005-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط اهنآ   اهنآ رولف   رولف وو   نوف   نوف زازا   تظافح   تظافح وو   شیاپ   شیاپ یتظافح   یتظافح یدنب   یدنب هدر   هدر اهراغ   اهراغ تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ییاسانش   ییاسانش هعلاطم   هعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یتسویپ   یتسویپ

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 :

زا 58 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/638qmfmd2r47r?user=37505&ntc=5423688
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423688?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا 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

5423856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رین  شآ  هراونشج  نیمهدزناپ  یاه  هنیزه  یاه و  همانرب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003695000080 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  یمالسا 1403  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  دصرد  یدقن و 50  دصرد  قیرط 50 زا  غلبم  هئارا و  تسویپ  تسیل  هب  تیانع  اب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613951851 یتسپ :  دک  دابآ ،  یلع  لپو  نیجج  هکلف  لصاف  دح  ادهش  هارگرزب  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33253512-045  ، 33241070-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232986-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5423862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیب 7/8 رسک  هارمهب  نامیپ  تاصخشم  قبط  رپینوج  سنسیال  ناونع : 

14011287 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رین   رین شآشآ   هراونشج   هراونشج نیمهدزناپ   نیمهدزناپ یاه   یاه هنیزه   هنیزه وو   یاه   یاه همانرب   همانرب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

رپینوج رپینوج سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2323
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زربلا ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  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 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

5423890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  لماک  تاعالطا  بایغ -  روضح  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001306000007 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق   CD عون  W-T20N بو تحت  بایغ  روضح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155794389 یتسپ :  دک  کی ،  کالپ  کخیم  هچوک  - یلامش یناقلاط  - یناقلاط نادیم  - هیمیظع جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32509003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32541245-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5424445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اجکی تروص  هب  تمیق  - ددرگ هئارا  امتح  روتکاف  شیپ  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  هناماس 131- یسدنهم  ینف  ینایتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دوش هئارا 

1101000096000085 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/30 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

31974121-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ روضح   روضح متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

اجکی اجکی تروص   تروص هبهب   تمیق   تمیق -- ددرگ ددرگ هئارا   هئارا امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف -- 131131 هناماس   هناماس یسدنهم   یسدنهم ینف   ینف ینایتشپ   ینایتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
-- دوش دوش هئارا   هئارا

2525
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هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5424858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا  رازفا  مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  موس  هلحرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  و 

1101003180000045 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716693999 یتسپ :  دک  رگشل ،  نادیم  هب  هدیسرن   - یتعیرش خ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275577-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37275556-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5424599 رازفا  مرنو  یسمل  زیم  دنمشوه  هحفص 33)هشقن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یصاصتخا یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   (( یزاسدکوئژ یزاسدکوئژ  ) ) یمقر یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک ییایفارغج   ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم نعت   نعت موس   موس هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع 2626

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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مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5424183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم لماش  اه  عطاقت  ییامنهار  یاه  غارچدنمشوه  یزکرم  لرتنک  هناماسدیرخ  یحارط و   ) یزکرم لرتنک  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یدقن  تروصب  تخادرپ.تسا  هباشمدک  ناریا  ( ینف

1101050235000004 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  مق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

اهزوجم هارمهب  ءاهب  مالعتسا  گرب  ینف و1 تاصخشم  گرب  2، دادرارق سیون  شیپ  یصوصخو و  یمومع  طیارش  گرب  لماش 10 یتسویپ  قاروا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 02536104786  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج.ددرگ  ءاضماورهم  ، زاجم ءاضما  نابحاص  طسوت  یتسیاب 

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

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

36104062-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم لماش   لماش اهاه   عطاقت   عطاقت ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچدنمشوه   غارچدنمشوه یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک هناماسدیرخ   هناماسدیرخ وو   یحارط   یحارط  ) ) یزکرم یزکرم لرتنک   لرتنک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( ینف ینف
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سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5424193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط سراف  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  یریوصت  شیاپ  هناماس  دیدج  بصن  تاریمعتو  یرادهگن  سیورس ،  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا 

1101001267000016 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هانپ نادزی  سدنهم  سامت 07132220068  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135746133 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  یرونا  نابایخ  یوربور  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225413-071  ، 32222005-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222303-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس دیدج   دیدج بصن   بصن تاریمعتو   تاریمعتو یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5424215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح دات  اب   ) گنیروتینام متسیس  یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   ( یرادناتساو

1101090497000034 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ لک  1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5424331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ کرادم  رد  تازیهجت  زیر   ) تسویپ کرادم  ساسارب  یریوصت  شیاپ  بصن  تازیهجت و  ءارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093327000009 زاین :  هرامش 

سدق یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
وردوخ کالپ  صیخشت  متسیس  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک  ... ) سا و یپ  وی  دراه  چیئس  لکد  اناد و  یتراطن  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  هلمج  زا  ریوصت  شیاپ  حرط  یارب  نآ  بصن  تازیهجت و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یلخاد  تادیلوت  تازیهجت 

3754113963 یتسپ :  دک  سدق ،  یرادنامرف  هدازماما  راولب  یادتبا  سدق  رهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46820500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46825299-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح دات   دات اباب    ) ) گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو بصن   بصن -- یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود هسهس   رارقتسا   رارقتسا تهج   تهج لکد   لکد یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم  ( ( یرادناتساو یرادناتساو

2929

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت ءارجا   ءارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5424437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003434 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1053 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / هلر عاونا  تراک و  لرتنک  متسیس  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // هلر هلر عاونا   عاونا وو   تراک   تراک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5423723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش یقرب  تاسیسات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000038 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت یتسارح -  هیدات  هیارا.ربتعم  یراک  هموزر  یاراد  یاه  تکرش  اب  تیولوا.ناتسا  یموب  ناگدننک  نیمات  طقف.بعش  یقرب  تاسیسات  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  ددجم  یرازگراب  و  اضما ) رهم و  تروص  هب  یتسویپ (  لیاف 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5423861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قباطم  کینوساناپ  کرام  اب  لوژام  تراک  متیا   3 ناونع : 

14011289 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

کینوساناپ کینوساناپ کرام   کرام اباب   لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 58 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fz8gjqe94rzdw?user=37505&ntc=5423861
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5423861?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب 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

5423979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژرو 3  Metro 1000 لدم  SDH یتارباخم یرون  لاقتنا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000038 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI یتراجت مان   Metro 1000 لدم  SDH یتارباخم یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراک  دات  دروم.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه.دوش  رداص  کیکفت  هب  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  روتکاف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا.دشاب  نفلت 09113770233 )  ) ینیهاش دوعسم  یاقآ  هرادا 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژرو  33 نژرو   Metro 1000Metro 1000 لدم   لدم   SDHSDH  یتارباخم یتارباخم یرون   یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3434

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 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

5424552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ )  ) موس هیال  یپ  یآ  نفلت  -3 هتفرشیپ ) همین   ) مود هیال  یپ  یآ  نفلت  - 2 یلومعم )  ) لوا هیال  یپ  یآ  نفلت  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ دانسا  قباطم  )

1101001262000204 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اریز هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MITEL یتراجت مان  لدم 5304  میس  اب   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 250 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نایناریا یماح  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SNOM یتراجت مان   SNOM 360 لدم  IP business نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 104 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIPOINT یتراجت مان   Standard 420 لدم میس  اب   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 44 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هیال   هیال یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هبزور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت 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

5424737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب ربتعم  یتنراگ  یاراد  .دنشاب   Poe امتح .تسا  هباشم  اهدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع قمع 60 2   9U کر

CISCO 2960G - PSL-24P ددع -  هکبش 2  چیئوس 
1101030467000009 زاین :  هرامش 

نارهت هبزور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Cisco 2960G لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دنشاب ربتعم  یتنراگ  یاراد  .دنشاب   Poe امتح .تسا  هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع قمع 60 2   9U کر

CISCO 2960G - PSL-24P ددع -  هکبش 2  چیئوس 

1333715914 یتسپ :  دک  هبزور ،  ناتسرامیب  - رگشل هارراهچ  زا  رت  ناپ  - یبونج رگراک  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55422000-021  ، 55419151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55412756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCOCISCO ددع -  -  ددع   22 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ددع   ددع   22   6060 قمع   قمع   99UU  کرکر .دنشاب   .دنشاب ربتعم   ربتعم یتنراگ   یتنراگ یاراد   یاراد .دنشاب   .دنشاب   PoePoe امتح   امتح .تسا   .تسا هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناونع : : ناونع
2960G 2960G -  PSL-24P-  PSL-24P

3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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 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

5424746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هعلاطم  دشاب و  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  دک  ناریا   . Router Cisco ISR4431-SEC/K9 بایریسم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض 

1101000041000016 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ASR1013 لدم هکبش  یزکرم  بایریسم  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  تسویپ  لیاف  هعلاطم  دشاب و  یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  دک  ناریا   . Router Cisco ISR4431-SEC/K9 بایریسم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187511111 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37651001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627552-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Router Cisco Router Cisco ISR4431-SEC/K9ISR4431-SEC/K9  بایریسم بایریسم ناونع : : ناونع 3737

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

5424783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اسراپ و سدنهم   38803248 ینف :  رواشم  تسویپ .  تسیل  قبط  هباشم .  دک  ناریا   Unifi UAP-AC-HD تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هداز یجح  سدنهم   38803271

1101091579000100 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   AP355 لدم هنایار  میس  یب   Wifi هکبش تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20  دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Unifi UAP-AC-HDUnifi UAP-AC-HD  تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 3838

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  - دشاب ناجنسفر  ای  یدنقدیهش  دنرب  ( تسویپ حرشب  - ) رتم یرون 8000  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابعش یاقآ   09176254014  : ینف تاعالطا 

1101004340000328 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا  ددرگیم  دیکأت   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بیترت رابتعا و  دقاف  ددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسارب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ  هئارا  تمیق  هطوبرم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا 

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ5423607 تروص  قبط  طقف  هتسب  رادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکمایپ5423626 ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیاپ و5423688 یتظافح  یدنب  هدر  اهراغ  تاعالطا  تبث  یروآ و  عمج  ییاسانش  هعلاطم  ماجنا 
.دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  اهنآ  رولف  نوف و  زا  تظافح 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5423856 تسیل  قبط  رین  شآ  هراونشج  نیمهدزناپ  یاه  هنیزه  یاه و  همانرب  هحفص 15)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لانرتسکا5424296 کسید  دراه  هکبش  - لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  سکاب  - هحفص 45)لیاف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5424599 رازفا  مرنو  یسمل  زیم  دنمشوه  هحفص 33)هشقن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

رتم رتم   80008000 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939

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

ناتسا5424770 حطس  رد  تارادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یکیزیف  تظافح  یلرتنک ، تازیهجت  هحفص 45)نیمات و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  هطوبرم  یاه  رازفا  مرنو  یسمل  زیم  دنمشوه  هشقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000157 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   CHANGZHO U DADI هدنزاس عجرم   DADI یتراجت مان   DTM622R لدم یکینورتکلا  یرادرب  هشقن  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

رود زا  تشادرب  دنمشوه  شزادرپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  دیاب  رازفا  مرن  - تسا یمازلا  راک  تهج  لحم  زا  دیدزاب  دسرب  هطوبرم  سانشراک  دات  هب  راک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمئاد  ینابیتشپو 

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

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه رازفا   رازفا مرنو   مرنو یسمل   یسمل زیم   زیم دنمشوه   دنمشوه هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5424968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارااب  تسویپ  تسیل  قبط  ینف  قیقد  تاصخشماب  یتعنصریغ  یناریا  تباث  هیاپ  چنیا  یسمل 50 رگشیامن  هاگتسد  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دیئاتدروم  لحمرد  لیوحتوربتعم  یتناراگ  ابروتکاف 

1101003738000014 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   in 65 زیاس  650TS E BOARD لدم  LCD یسمل رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیسل )  پچ  تمس  ریوصت  ) تسویپ تسیل  قبط  ینف  قیقد  تاصخشم  اب   ( یتعنص ریغ   ) یناریا تباث  هیاپ  چنیا   50 یسملرگشیامن هاگتسد   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم 09127699442 لاطبا  تروصنیا  ریغ  رددشابیم  دات  دروم  لحم  رد  لیوحت  ربتعم و  یتناراگ  اب  قیقد  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئرا 

3134953181 یتسپ :  دک  هقبط 8و 9 ،  - ناماس جرب  - دیحوت نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255003-026 :: 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  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسمل یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 4141
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ناجنسرا یرادرهش   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5423734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 02/10/1400 هرامش 492930  هب  سراف  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هدش  مالعا  حرط  قبط  هبل  کت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005076000010 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ناجنسرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

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

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
بلاق 1 دادعت : 

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

دش دهاوخن  یسررب  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یریگراب  دادرارق و  هنومن  دانسا و  قاروا  هیلک  رهم  اضما و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7376164987 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  نابایخ  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43522707-071  ، 43522134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522145-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبل هبل کتکت   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5423897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسالپ ریگتعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090595000099 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   DAHKOO یتراجت مان   35x25 cm داعبا  cm 5 عافترا هایس  درز و  یکیتسال  یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

رایزاب ردان 
ددع 120 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم   90x33x5 cm زیاس  A111 لدم ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - ددع دادعت 120  هب  یکیتسالپ 25*35  ریگتعرس  ددع -  دادعت 120  هب  یکیتسالپ 90*33  ریگتعرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ ریگتعرس   ریگتعرس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناخناغمرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب 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

5423974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 3400  هب  درادناتسا 35*50*15  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090711000020 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هناخ  ناغمرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نتب نامیس  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   kg\m^3 400 رایع  cm 15 تماخض  50x35 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3400 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ودشاب یم  یمازلا  درادناتسا  شیامزآ  یهاوگ  هئارا   ) هناخناغمرا یرادرهش  هب  لمح  هنیزه  باستحا  اب  ددع  دادعت 3400  هب  لودج 35*50*15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  لودج  لیوحت  زا  دعب  هام  هس  روتکاف  هجو  تخادرپ 

4538191543 یتسپ :  دک  هناخناغمرا ،  یرادرهش.هناخناغمرا  رهش.ناجنز  ناتسا  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32242288-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242373-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5423978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نهآ هار  بالقنا و  نابایخ  ) رهش حطس  یکیفارت  یلوط  یشک  طخ  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093397000026 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  اکن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هام  کی  هژورپ  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت  توافتلا  هبام  لیدعت و  هژورپ  نیا  هب 

.دشاب یم  ذفان  دادرارق  نیا  رد  نامیپ  یمومع  طیارش  هیرشن 4311 

4841717161 یتسپ :  دک  اکن ،  یرادرهش  یرادا  نامتخاس  یرادرهش -  نابایخ  بالقنا -  نابایخ  اکن -  ناردنزام -  اکن ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723010-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34725636-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   34003400 دادعت   دادعت هبهب     1515 ** 5050 ** 3535 درادناتسا   درادناتسا لودج   لودج ناونع : : ناونع 4444

(( نهآ نهآ هار   هار وو   بالقنا   بالقنا نابایخ   نابایخ )) رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 4545

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 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

5424181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000203 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5424217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تراظن هاگتسد   ) نارمع دحاو  راک  روتسد  ساسا  رب  یکیفارت  هدننک  ادج  مئالع و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091805000012 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تشدهوک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راکب ینامتخاس  هدننک  هضرع  عجرم  راکب  ینامتخاس  تکرش  یتراجت  مان  ینت  نزو  یدنب  هتسب  دقاف   kg\m^3 250 رایع هدامآ  نتب  الاک :  مان 

نت 66 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

بونج مرا  نتب  ارآرهش  هدننک  هضرع  عجرم  ارآرهش  یتراجت  مان  یددع  تلاپ 28   13x35x50 cm زیاس ینتب  سنج  رت  سرپ  یگنر  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 70 دادعت : 

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

دی ـ سر اب سـر  هنازخ  دان  ـ سا بلاق  رد  لا  ـ یر  2.000.000.000 رابتعا غلبم  .تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یم  تخادرپ  یدقن  هنیزه  دازام  تروص  رد  1403/10/24 و 1403/06/26 

6841945588 یتسپ :  دک  تشدهوک ،  یرادرهش  رتشا  کلام  راولب  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32622090-066  ، 32623046-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622090-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تراظن تراظن هاگتسد   هاگتسد  ) ) نارمع نارمع دحاو   دحاو راک   راک روتسد   روتسد ساسا   ساسا ربرب   یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 58 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xzas3pt4jucdx?user=37505&ntc=5424217
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5424217?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام - رهشمئاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5424237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  ساسا  رب  ویتاروکد  ریت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناگدننک  تکرشزاجم  نابحاص  یاهاضماورهم  هبروهمم  تسیابیم  یتسویپ  دانسا 

1101094283000085 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هناگدنچ 1 دادعت : 

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

ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  فا  ید  یپ  لیاف  تروصبدیاب  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هام  5 ات 3 تدم فرظو  هطوبرمدحاودات  هب  طونم  نا  هجو  تخادرپ 

دشاب هناگادج  تروص  هب  دیرخ  لمح و  روتکاف  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  یرادرهشرابنا  برد  الاک  لیوحت  هیلخت  لحم  ات  لمح 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42084214-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتاروکد ویتاروکد ریت   ریت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5424474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هناخرادهار هعبات و  تارادا  لک ،  هرادا   ) یتراظن یاه  نیبرود  بصن  ینابیتشپ و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000022 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5424763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یقفا  تروصب  یزاجم  سیلپ  غارچ  یلیفورپ و  هلول  هیاپ  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000034 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنربش 7 سنج  انمض  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقفا  تروصب  یزاجم  سیلپ  غارچ  یلیفورپ و  هلول  هیاپ  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب کیتاتسا  دیفس  هلول  گنر  دشاب و   pvc عون زا  هلاس و 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هناخرادهار هناخرادهار وو   هعبات   هعبات تارادا   تارادا لکلک ،  ،  هرادا   هرادا  ) ) یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4949

یقفا یقفا تروصب   تروصب یزاجم   یزاجم سیلپ   سیلپ غارچ   غارچ وو   یلیفورپ   یلیفورپ هلول   هلول هیاپ   هیاپ اباب   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5424861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000170 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامحر مارهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  اسرآ  لدم   200x300 mm داعبا یزلف  سنج  امن  بش  رطخ  هدنهد  رادشه  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتسویپ تاصخشم  قبط  مالقا  هریغ  ینمیا و  شفک  مخز  بسچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: 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 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

5424898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  هب  هجوت  اب  نیلولعم  یارب  اه  یدورو  رباعم و  یزاس  بسانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095555000007 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917614551 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  کی  هقطنم  نامتخاس  ریدغ  کراپ  نارهت  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35252002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35252003-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   ینمیا   ینمیا شفک   شفک مخز   مخز بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 5151

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم هبهب   هجوت   هجوت اباب   نیلولعم   نیلولعم یارب   یارب اهاه   یدورو   یدورو وو   رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایارس ناتسرهش  یاه  هزوح  رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  تایلمع  یارجا  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000492000004 زاین :  هرامش 

نایارس یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایارس ،  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هار -  سیلپ  یوربور  فافع -  نادیم  - نایارس نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777135655

32907100-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32907260-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایارس نایارس ناتسرهش   ناتسرهش یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد   هار   هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن روما   روما تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5353

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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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ناگدرل  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات یرتم و  کتسد 5  یرتم و  هیاپ 6  تانبرک ، یلپ  لدم  تراپربون  غارچ  عون  اهب  مالعتسا  قبط  یکیفارت  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسد 1030 تعنص  کاتسا  دنمشوه  ریغ  هاگتسد 

1201093043000006 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ناگدرل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  تلود  تارابتعا  زا  یدقن  غلبم  ددرگ و  مالعا  ددع  ره  یازا  هب  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  اهب  مالعتسا  قبط  یکیفارت  تازیهجت  نیمات  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

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

دنمشوه ریغ  هاگتسد  ولبات  یرتم و  کتسد 5  یرتم و  هیاپ 6  تانبرک ، یلپ  لدم  تراپربون  غارچ  عون  اهب  مالعتسا  قبط  یکیفارت  تازیهجت  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسد 1030 تعنص  کاتسا  دنمشوه  یتسد 1030 تعنص  کاتسا 

 : یتسپ دک  ناگدرل ،  یرادرهش  یرادرهش ، هار  راهچ  ادهش ، راولب  ناگدرل ، یرایتخب ، لاحمراهچ و  ناگدرل ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8891613171

34442525-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442626-038 :: 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

یاه5424183 غارچدنمشوه  یزکرم  لرتنک  هناماسدیرخ  یحارط و   ) یزکرم لرتنک  بصن  دیرخ و 
( ینف تاصخشم  لماش  اه  عطاقت  ییامنهار 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس5424215 یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجاو  بصن 
یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   ( یرادناتساو تسارح  دات  اب   ) گنیروتینام

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5424331 شیاپ  بصن  تازیهجت و  ءارجا  هحفص 20)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناکدابت شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5424982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 2*2.25 هب  کیژلب   ab یمشچ اب  دودحمان -  ددرت  نپاژ  روتوم  ور  رفن  تاموتا  برد  تساوخ  رد   - هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030648000059 زاین :  هرامش 

ناکدابت شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رد نالیچآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  ضرع  یرتم  لوط   ERICHSEN/EAD 24T لدم صاخ  رد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییالط ژادانآ  یحارط  اب  داعبا 2*2.25  هب  کیژلب   ab یمشچ اب  دودحمان -  ددرت  نپاژ  روتوم  ور  رفن  تاموتا  برد  تساوخ  رد   - هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 -( ارجا بصن و  اب  هارمه   ) هجوت هجوت  هجرد 1 -

9197713146 یتسپ :  دک  یهافر ،  شزومآ  زکرم  بنج  زابناج 13 -  یاهتنا  زابناج -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37615045-051  ، 37635737-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5423607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیژلب کیژلب   abab  یمشچ یمشچ اباب   دودحمان -  -  دودحمان ددرت   ددرت نپاژ   نپاژ روتوم   روتوم ورور   رفن   رفن تاموتا   تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ تروص   تروص قبط   قبط طقف   طقف هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تروص  قبط  طقف  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000146000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-P254S-X33 لدم ماد  دپیسا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D352 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   KENBOTONG یتراجت مان   TDJ-5758P6Ax2 لدم  dual یتارباخم نتنآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZS-NVR32-V1-4H لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993174 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  لک  هرادا  یسودرف –  ندیم  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37260985-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37268873-051 :: 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

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   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/07/12عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رواپ هارمهب  ( تسویپ مئامض  قباطم   ) ریوصت توص و  چیئوس  ناونع : 

14011295 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماطسب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5423817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  مزاول  تاقلعتم و  هارمه  هب  یتراظن  نیبرود  ددع  هس  دیرخ  خروم 1401/4/9 ) هرامش 3043 هب  ) تساوخرد دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005802000008 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ماطسب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NBE-5503 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 3 دادعت : 

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

هب هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  رد  بصن  تهج  یتراظن  نیبرود  ددع  هس  دیرخ  تساوخرد  خروم 1401/04/09 ) 3043 هرامش هب   ) ءاهب مالعتسادیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( هنازخ قاروا   ) ناتسا یاه  یئاراد  کلمت  تارابتعا  لحم  زا  تسویپ  لودج  مالعتسا و  طیارش  حرش  هب  زاین  دروم  مازول  تاقلعتم و  هارمه 

3641751577 یتسپ :  دک  ماطسب ،  یرادرهش  ءادهش  نابایخ  ماطسب  دورهاش - دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522700-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32522050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت وو   توص   توص چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

زاین زاین دروم   دروم مزاول   مزاول وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ( ( 140 1/4/9140 خروم  1/4/9 خروم هرامش  30433043 هرامش هبهب   )) تساوخرد تساوخرد دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 5858
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5423836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MS-c2962-FPB7-22 LENZ لدم راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  ددع  دادعت 3 رازفا  مرن  اب  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000194 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  الاک  بصنو  لیوحت  زا  سپ  هام  یتخادرپو 3

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: 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

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هبزور  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

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

5423988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگاب - نژیوکیاه لدم  لاتیجید  ماد  لسکیپ  اگم  لقادح 2  IP-POE هتسب مرادم  نیبرود   . تسا هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030467000008 زاین :  هرامش 

نارهت هبزور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   DC-700 لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگاب - نژیوکیاه لدم  لاتیجید  ماد  لسکیپ  اگم  لقادح 2  IP-POE هتسب مرادم  نیبرود   . تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1333715914 یتسپ :  دک  هبزور ،  ناتسرامیب  - رگشل هارراهچ  زا  رت  ناپ  - یبونج رگراک  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55422000-021  ، 55419151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55412756-021 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

یتناراگاب یتناراگاب -- نژیوکیاه نژیوکیاه لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید ماد   ماد لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   22 لقادح   لقادح IP-POEIP-POE  هتسب هتسب مرادم   مرادم نیبرود   نیبرود  . . تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 6060

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-109-626 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5424096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 11-04-1401 عورش 08-04-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  تساوخرد - قبط  هتسب  رادم  نیبرود  زاس  هریخذ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 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

5424296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6161

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هکبش   - - هکبش لباک   لباک  - - هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس سکاب   - - سکاب لیاف   لیاف ناونع : : ناونع 6262
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دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب  هارمه  هدش  مالعا  تمیق 

010 دانسا 1403/11/15 -  تسا  تخادرپ  لباق  هنازخ  دانسا  زا  امامت 
1101005571000018 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
شراو نازاس  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  یتراجت  مان  راد  حرط  موفوتسالپ   A4 زیاس سکاب  لیاف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 610 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

یرازلگ یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان   TBD234 MWM لزید روتوم  دربراک  لبیسکلف  هلول  الاک :  مان 
قلطم

ددع 300 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD892P-IR1 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
تعنص کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD892P-IR5 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اناداپآ
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
وگرکش اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   DS-2CC195P-A یتعنص هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916154411 یتسپ :  دک  یسودرف ،  راولب  دابآ  مساق  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6231000-0353  ، 38217522-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38218496-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5424587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک اوهاد 32   NVR 5432-4k-s2 هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000049 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  الاک  لمح  هنیزه  لمآ و  یندم  دیهش  زکرم  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشابیم زکرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  زور  هس  کچ  لیوحت 

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

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVR 5432 -4k -s2NVR 5432 -4k -s2 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363

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

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

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

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

5424702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح دات  اب   ) گنیروتینام متسیس  یارجاو  بصن  - یریوصت شیاپ  نیبرود  هس  رارقتسا  تهج  لکد  یارجاو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   ( یرادناتساو

1101090497000035 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ لک  1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: 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

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو بصن   بصن -- یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود هسهس   رارقتسا   رارقتسا تهج   تهج لکد   لکد یارجاو   یارجاو بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس   :: 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 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

5424770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  تارادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یکیزیف  تظافح  یلرتنک ، تازیهجت  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005299000005 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-203G لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  یتسویپ  لیاف  هبساحم  کالم  دشاب و  یم  تمیق  جرد  تهج  افرص  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  رداص  هدنشورف  مان  هب  دانسا  سانجا  لیوحت  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  هنازخ 1403 " دانسا   " لحم زا  ، دیرخ غلبم  مامت  تخادرپ 

دوب دهاوخ  تیولوا  رد  سراف  ناتسا  حطس  رد  ناگدنشورف 

7135715641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هچوک  (ع ،) نیسح ماما  نادیم  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32350533-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342140-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   تارادا   تارادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح یلرتنک ، ، یلرتنک تازیهجت   تازیهجت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نالیگ ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5424867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هس  تدم  هب  مزاول  لماک  تنامضاب  تشر  هاگشناد  هبعش   IP لاتجید هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق دقع  تسویپ و  روتکاف  شیپ  قبط 
1101003293000006 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  لاسرا  لیمکت و  " انمض.دامن لصاح  سامت  یرینم  یاقآ  نفلت 33344471-013  هرانش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

4184983749 یتسپ :  دک  لاکیم ،  هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344473-013  ، 33344477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338757-013 :: 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

5424181( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  هحفص 34)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5424193 شیاپ  هناماس  دیدج  بصن  تاریمعتو  یرادهگن  سیورس ،  هحفص 20)ینابیتشپ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5424331 شیاپ  بصن  تازیهجت و  ءارجا  هحفص 20)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5424474( هناخرادهار هعبات و  تارادا  لک ،  هرادا   ) یتراظن یاه  نیبرود  بصن  ینابیتشپ و  هحفص 34)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5423607 تروص  قبط  طقف  هتسب  رادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانرتسکا5424296 کسید  دراه  هکبش  - لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  سکاب  - هحفص 45)لیاف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5424587NVR 5432-4k-s2 هحفص 45)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5424670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد یداهنشیپ  تمیق  نآ  ساساربدیاب  هکورشیپدنرب  راد  خرچ  ( راد جیگ  ) راشف تحت  یئولیک  50 یناشن شتآ  لوسپکددع  25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - ریت 15 لیوحت دوش 

1101092321000026 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 25 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا نودب  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحت   - دشدهاوخ تدوع  یتساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یاهالاک  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  زور - 10 یطالاک لیوحت  دعب  تخادرپ  ددرگ - یراذگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  هدوب  هدوزفا 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکورشیپدنرب5424670 راد  خرچ  ( راد جیگ  ) راشف تحت  یئولیک  50 یناشن شتآ  لوسپکددع  25
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - ریت 15 لیوحت دوش  هداد  یداهنشیپ  تمیق  نآ  ساساربدیاب 

هحفص 55) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

دوش دوش هداد   هداد یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق نآنآ   ساساربدیاب   ساساربدیاب هکورشیپدنرب   هکورشیپدنرب راد   راد خرچ   خرچ (( راد راد جیگ   جیگ )) راشف راشف تحت   تحت یئولیک   یئولیک 5050 یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپکددع   لوسپکددع 2525 ناونع : : ناونع
لوبق لوبق لباق   لباق هیمورازا   هیمورازا هدننک   هدننک نیمات   نیمات -- ریت ریت 1515 لیوحت لیوحت

6767
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

5424783Unifi UAP-AC-HD تنیوپ هحفص 24)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5423836 هتسب  رادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5424181( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  هحفص 34)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم5425019 رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 11)ءاقترا ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم5425019 رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 11)ءاقترا ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5424713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Evolis و XID یاهرگباچ مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000138 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط   Evolis و XID یاهرگباچ مالقا  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

.دشابیم یراک  هامکی  هدش  یرادیرخ  یالاک  باسح  هیوست  هدنشورف و  هدهعب  الاک  لمح  دشاب  ربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و  یاراد  اه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  روتکاف  شیپ 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکمایپ5423626 ینفلت و  یروضحریغ  یهد  تبون  هحفص 15)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5423633 ... لیابوم و نشیکیلپا  تیاس ،  بو  یکمایپ ،  هناماس  لماش   137 هناماس رازفا  مرن  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ5423716 هعبات  یاهدحاو  داتس و  ( ERP  ) عماج رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  رارقتسا ، هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بایغ5423890 روضح  متسیس  رازفا  هحفص 15)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لانرتسکا5424296 کسید  دراه  هکبش  - لباک   - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  سکاب  - هحفص 45)لیاف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5424599 رازفا  مرنو  یسمل  زیم  دنمشوه  هحفص 33)هشقن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

5424713Evolis و XID یاهرگباچ هحفص 56)مالقا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5424858 مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  موس  هلحرم 
یصاصتخا

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

EvolisEvolis وو     XIDXID  یاهرگباچ یاهرگباچ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6868

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