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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

140 1140 1 ریت   ریت   1414 هبنش   هبنش هسهس   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   151هکس ,590 , 000151 ,590 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,145هکس 100 , 000145, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,9002 سیئوس15,900 سیئوس کنارف   330کنارف , 100330 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,310 , 00082 ,310 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد ,200246 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   91لایر ,66091 ,660

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,80031 ,800

رایع رایع   1818 یالط   ,14یالط 097, 00014, 097, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,950382 نپاژ950, نپاژ نینی   دصکی   234,600234,600دصکی

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
((3333))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7171 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( 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  " ) 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 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/13  هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش زور  تعاس 14 

ناریا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438119 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS و IT شخب رد  یصصخت  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40.102.137.136 دروارب :  غلبم 

لایر  2.005.106.856 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 56 یماظتنا  یورین  هار  راهچ  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

88870023 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/114 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438122 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک   سار   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بسانت و  یتناراگ ، هارمه  هب   IP Telephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

اه دادرارق  تالماعم و  هرادا  مشش -  هقبط  مرای -  هرامش  نامتخاس  تفن - ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

64821062-64821180 :: 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

GISGIS وو     ITIT شخب   شخب ردرد   یصصخت   یصصخت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

IP TelephonyIP Telephony متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناسارخ یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kstp.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هرود  یارجا  یحارط و  رد  تیفیک  اقترا  درکیور  اب  یشزومآ  یاه  هرود  یشخبرثا  یبایز  را  لدم  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ  ناوخارف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب یشزومآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02181563035 :: 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

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ 140102118 تساوخرد  سنسیال  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

یحارط یحارط ردرد   تیفیک   تیفیک اقترا   اقترا درکیور   درکیور اباب   یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هرود   هرود یشخبرثا   یشخبرثا یبایز   یبایز رارا   لدم   لدم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناوخارف   ناوخارف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
کناب کناب یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هرود   هرود یارجا   یارجا وو  

33

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 44
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  نارواشم  یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 13/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  دانسا  راشتنا  عورش   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16  ات   1401/4/12

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق داقعنا  یفیک و  یبایزرا  ماجنا  زا  سپ  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  اب  لیذ  حرش  هب  ار  قوف  ناوخارف  ماجنا  دراد  رظن  رد 

.دیامن  راذگاو  زین  مویسرسنک  تروصب  نایضاقتم  روضح  ناکما  اب  طبترم و  یلمع  یملع و  هبرجت  ییاناوت و  یاراد  یقوقح  صاخشا  هب 
(QCBS  ) تمیق تیفیک و  ساسا  رب  باختنا  شور  هب  رواشم  باختنا  یمومع  ناوخارف  : هژورپ

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یروانف تاطابترا و  ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، 

 - 88969737 - 0211456 :: 02189662529 و 89662583 -  نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

ناریا رد  دحتم  للم  نامزاس   :: 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   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

91382 :: یهگآ یهگآ هرامش   8:00AM (New york time)هرامش  - 2022/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

procurement-notices.undp.org :: عبنم 8:29AM (New york time)عبنم  - 2022/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Internet service for UN agencies in iran یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://www.undp.orgنفلت 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

رازفا رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش شخب   شخب تینما   تینما تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

internet service for UN agencies  in iraninternet service for UN agencies  in iran ناونع : : ناونع 66
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لمح5438630 یریگراب ، هیهت ، اتسور -  یمجح  روتنک  هچضوح  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا 
هناخ هیفصت  یارب   A3 عون زا  درگلیم  لیوحت  هیلخت و  یسرزاب ، شیامزآ و  یزادناراب ، و 

 ... بالضاف و

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001034000093 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F SIEMENS MODULES FIELD INS DEVICES ملق دیرخ 72   WSS-9850591 یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS MODULES FIELD INS DEVICESSIEMENS MODULES FIELD INS DEVICES دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/4/14  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438630 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق  ناتسرهش  ریه  یاتسور  یمجح  روتنک  هچضوح  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بالضاف هناخ  هیفصت  یارب   A3 عون زا  درگلیم  لیوحت  هیلخت و  یسرزاب ، شیامزآ و  یزادناراب ، لمح و  یریگراب ، هیهت ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت 

زربلا ناتسرهش 
یاه هناماس  رود  هار  زا  لرتنک  یاهمتسیس  یقرب ، تاسیسات  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  یارجا  ماجنا و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت 

نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهرهش  ششوپ  تحت  بالضاف  تاسیسات  یناسربآ و 
اب قباطم  هرامش 1 و 2 و 3  یاه  تسویپ  حرش  هب  ناتسکاتو  نیوزق  یافبآ  روماو  داتس  هناخریبد  یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت 

ییارجا لماوع  یارب  لغاشم  یدنب  هقبط  حرط  لماک  تیاعر  اب  یعامتجا و  نیمات  راک و  طباوض  نیناوق و 

باسح هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدنرب  ) هدنرب هدهع  رب  ینارمع  ریغ  تاصقانم  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت  یهگآ -  رد  جردنم 

.دشاب یم  یهگآ  تاصقانم  دروآرب  لک  هب  هصقانم  نآ  دروآرب  غلبم  بسانت  هب  هصقانم  ره  یهگآ  هنیزه  هدوب و  تاصقانم 

هرامش 4 مجنپ ، ناتسلگ  هچوک  یا ، هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  یادتبا  جع ،»  » رصعیلو هارراهچ  نیوزق ، : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رونابص یتعنص  یندعم و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  جرد  خیرات  زا  زور  هد  تدم  هب  رثکادح  هعجارم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5438577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیحالص همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش  هب  ار  دوخ  کرهش  نهآ  هرتناسنک  دیلوت  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، دراد  رظن  رد 

دیامن راذگاو  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدأت  ینمیا و  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یراکنامیپ و 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02127645305 :: نفلت :: Www.sabanour.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یسرزاب یسرزاب وو   شیامزآ   شیامزآ یزادناراب ، ، یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب هیهت ، ، هیهت اتسور -  -  اتسور یمجح   یمجح روتنک   روتنک هچضوح   هچضوح وو   یبعکم   یبعکم رتم   رتم   500500 ینتب   ینتب نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
 ...  ... وو بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یارب   یارب   A3A3  عون عون زازا   درگلیم   درگلیم لیوحت   لیوحت وو   هیلخت   هیلخت

88

کرهش کرهش نهآ   نهآ هرتناسنک   هرتناسنک دیلوت   دیلوت هناخراک   هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هکبش  چیئوس  هاگتسد  ندومن 2  یتایلمع  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 15.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

، یقرش ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  یناشن  هب  نکسم  کناب  رازگ : هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  نویسیمک  هناخریبد  مود ،  هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس  کالپ 8 ،

:: 26205738 و 75358232 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

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

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تعنص رابخا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا  هبتر 5  ربق -  دادعت 1000  تخاس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 2  رهشمالسا -  رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یضارا  تاثدحتسم و  کالما ، یزیمم  دیدجت  - 

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

:: سردآ سردآ

56363090-021 :: 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

زاس زاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ندومن   ندومن یتایلمع   یتایلمع وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یضارا یضارا وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم کالما ، ، کالما یزیمم   یزیمم دیدجت   دیدجت ربق -  -  ربق   10001000 دادعت   دادعت تخاس   تخاس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناناوج یایند   :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  کی  هصقانم  قیرط  زا  ار  رهشخرف  رهش  عیمس  شناد و  نابایخ   ftth حرط یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.chb.tic.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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010413 - 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PVC تکاد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 360.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه  تکرش -  مانب  کناب  تسپ  دزن   39222010028673427201

:: سردآ سردآ

: لاتروپ نیمات -  هریجنز  دحاو  :: 09123276277 و 81717707  نفلت نفلت
81717828

tenders.nak-mci.ir :: 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

ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1212

PVCPVC  تکاد تکاد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 77 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vmfpcwgjv4tjc?user=37505&ntc=5438575
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5438575?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s7slkfde9lza2?user=37505&ntc=5438624
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5438624?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

732/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/04/13 زا : تلهم   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواووه تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399304 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/13  زا  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/5/04  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  towerchange هژورپ هب  طوبرم  سا  یت  یب  دیدج  تیاس  ثادحا 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 27.967.200.000  غلبم 

لایر هدرپس 1.120.000.000  غلبم   :: 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

یواووه یواووه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   towerchangetowerchange هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم ساسا   یتیت   یبیب   دیدج   دیدج تیاس   تیاس   1212 ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 77 ھحفص 12 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/01هرامش  1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5438814 :: هرازه هرازه ات 1401/05/02دکدک    1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشخرف رهش  عیمس  شناد و  نابایخ  ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/733 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیلپسا ورکیم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399304 :: 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

نابایخ نابایخ ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

رتیلپسا رتیلپسا ورکیم   ورکیم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 77 ھحفص 13 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 137/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/8  تلهم   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438868 :: هرازه هرازه :: 1401/04/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر ناتسرهش   FTTH هژورپ یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132348 :: 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/35/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/14عبنم  1401/04/14 تاکاپ : خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438869 :: هرازه هرازه :: 1401/04/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یملق یهار  هس  رجقلا و  هب  تشدونیم  زکرم  یرون  ربیف  حرط  یارجا  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: 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

FTTHFTTH  هژورپ هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   دشهرامش دیدمت  زور  تدم 10  هب  ات  دانسا  شورف   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

میسن  :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438973 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون وفاک  هاگتسد  نویسادنوف 32  یارجا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاشنامرک هقطنم  تارباخم  ناریا و  تارباخم  تکرش  تیاس  هب  هعجارم  رتشیب : تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir kermanshah.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-769-PHP-06155-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/04/13هرامش  - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5438986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   IT هکبش و تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وفاک   وفاک هاگتسد   هاگتسد   3232 نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2020

ITIT وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 2 12 1
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هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kermanshah.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439047 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون وفاک  هاگتسد  نویسادنوف 32  یارجا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  دانسا  شورف  تلهم   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kermanshah.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  تاکاپ  لیوحت  تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439052 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواپ ناتسرهش  رد  یرونوفاک  هاگتسد  ...و 23 نویسادنوف  یارجا   ، شزومآ ، یزادنا هار  ، بصن ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  دیدمت  زور  تدمب 10  یا 1401/5  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  *** 

:: 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

یرون یرون وفاک   وفاک هاگتسد   هاگتسد   3232 نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یرونوفاک یرونوفاک هاگتسد   هاگتسد ...و  2323 ...و نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا  ، ، شزومآ شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5439065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسا  رب  ارهز "  نیئوب  زربلا و  جوآ ، هپس  یرونربیف  یصاصتخا  حرط  هژورپ  یارجا  هب "  تبسن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، لایر لک 1/294/500/000  دروآرب  غلبم  اب  هدش ،  هئارا  طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداتس نامتخاس  نیوزق  یامیسوادص  نامزاس  یقرش  علض  نایزورون )  نابایخ  هر ( )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  : یناشن  :: سردآ سردآ
02833651796: سکف  02833652711: نفلت اهدادرارق –  دحاو  تاکرادت -  هرادا  نیوزق -  هقطنم  تارباخم 

:: 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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-14010408 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   13 هبنشود ، خروم  زا  دانسا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 ریت 1401   25 هبنش ، خروم  ات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16:00عبنم دادرم 1401   3 هبنشود ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هژورپ  - لیویس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.150.000.000  غلبم  لایر -  دانسا 2.000.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09128009692 هرامش  :: 81718113 و  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

یرونربیف یرونربیف یصاصتخا   یصاصتخا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

لیویس لیویس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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ناسارخ یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kstp.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازام نجل  فذح  رتسب و  رد  ایدم  زا  هدافتسا  نیون  شور  هب  یتعنص  باسپ  هیفصت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07731683000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehran.irannsr.org :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439519 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  زور  مسارم  یرازگرب  رد  یلام  یماح  زا  توعد  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسوم نبدمحم  زورداز  هام ، ریت  تشادیمارگ 22  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا  نارهت ، ناتسا  یاهنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  یمومع  طباور  شرازگ  هب 

فنص و یاضعا  روضح  اب  یمسارم  تسا ، هدیسر  تبث  هب  روشک  یلم  میوقت  رد  نارهت  رصن  تمه  هب  هدش و  یراذگمان  تاعالطا  یروانف  زور  ناونع  هب  هک  یمزراوخ 
.دنک رازگرب  اواف  یهزوح  صخاش  یاههرهچ  ناریدم و  نینچمه 

بلج رتهب  یاهدنیآ  نتخاس  یارب  یروانف  تیمها  هب  تیمکاح  هندب  هعماج و  داحآ  هجوت  فنص ، عفانم  ظفح  یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا  روظنم  نیمههب 
، اهنامزاس نایم  زا  رسناپسا )  ) یلام یماح  بذج  هب  تبسن  شیامه  نیا  یناسرعالطا  جیورت و  زاین و  دروم  عبانم  نیمأت  روظنمهب  نارهت  رصن  اتسار  نیمه  رد  .دنک 

.تسا هدرک  مادقا  ربتعم  یاهتکرش  تاسسؤم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، مهن هچوک  تخبون ،)  ) یلعبرع دیهش  نابایخ  اناداپآ ،)  ) رهشمرخ نابایخ  یلامش ، یدرورهس  نابایخ  سردآ  هب  نارهت  ناتسا  یاهنایار  یفنص  ماظن  نامزاس   :: سردآ سردآ
هدنناد هدازآ  ناورداش  نامتخاس  هرامش 13 

هارمه 09361078180 هرامش  یلخاد 201 و 202 و  نفلت 88734499 ،  :: نفلت نفلت
( پاستاو ای  سامت  )

https://tehran.irannsr.org/s/mfakfbZ هدش : هاتوک  سردآ   :: 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

دازام دازام نجل   نجل فذح   فذح وو   رتسب   رتسب ردرد   ایدم   ایدم زازا   هدافتسا   هدافتسا نیون   نیون شور   شور هبهب   یتعنص   یتعنص باسپ   باسپ هیفصت   هیفصت ناونع : : ناونع 2626

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف زور   زور مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب ردرد   یلام   یلام یماح   یماح زازا   توعد   توعد ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یزکرم  یرادرهش  هکبش  ویتکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ,  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/993/250/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئا  راولب  ناهفصا   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5438119GIS و IT شخب رد  یصصخت  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5438122IP Telephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزومآ5439115 یاه  هرود  یشخبرثا  یبایز  را  لدم  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ  ناوخارف  یراذگاو 
کناب یشزومآ  یاه  هرود  یارجا  یحارط و  رد  تیفیک  اقترا  درکیور  اب 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5439348 مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5439758internet service for UN agencies in iran(5 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ,  ,  نیمات ناونع : : ناونع 2828

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ام مایپ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرمرتم ژارتم 70000  هب  ینتب  یسرپ  شرف  گنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنراد  ار  راک  ماجنا  ییاناوت  هبرجت و  هک  تیحالص  دجاو  یاهتکرش  صاخشا و  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

یتخت نابایخ  ناجنسفر ، سردآ  هب  یزکرم  یرادرهش  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد  هب  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  زا  عالطا  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

5-03434258701 :: نفلت :: www.news.rafsanjan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) یفیک یبایزرا  نودب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/15  تعاس 13  زا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13 

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438823 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  درس  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  : 1401/27 یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  هشیبرس  دنجریب -  روحم  فسوخ و  دنجریب -  روحم  رد  یرتم  یلصفم 6  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  : 1401/28 - 

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

تیحالص ربتعم  یهاوگ  یاراد  یربارت و  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد 

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  شبن  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم  05632342137 و   - 9 :: نفلت نفلت
88969737

http://iets.mporg.ir www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو
http://khorasan-south.rmto.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرمرتم عبرمرتم   7000070000 ژارتم   ژارتم هبهب   ینتب   ینتب یسرپ   یسرپ شرف   شرف گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

66 یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت یظافحتسا   - - یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یرتم یرتم

3030
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش ات  خروم 1401/4/25  زا  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

rrk.ir :: عبنم اتعبنم خروم 1401/4/29  تعاس 8  زا  کرادم   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 8 

5439752 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  ار  ریز  یکیفارت  یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... لایر و غلبم 12.000.000.000  هب  هیلوا  دروآرب  راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و 

راهچ و ...  هقطنم  هزوح  حطس  رد  رباعم  یماسا  ولبات  بصن  یکیفارت و  تازیهجت  بصن  هیهت و 
 ... لایر و غلبم 2.850.000.000  هب  هیلوا  دروآرب  راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت ،

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 4  یرادرهش  هناخریبد   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  یدازآ  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  ییاشگزاب :

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004202000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438339 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یلم  کناب  بعش  یزلف  یا  هرکرک  یاهبرد  بصن  دیرخ و  هژورپ  تمیق  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رهشوب  ناتسا  یلم  کناب  بعش  یزلف  یا  هرکرک  یاهبرد  بصن  دیرخ و  هژورپ  تمیق  مالعتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/05/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  یتسرپرس  نامتخاس   ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشوب   ، 7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

بعش بعش یایا   هرکرک   هرکرک یاهبرد   یاهبرد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5438084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ سیل  قبط  اوه  یگدولا  شجنسد  هاگتسد  یدربهار 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003601000028 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ سیل  قبط  اوه  یگدولا  شجنسد  هاگتسد  یدربهار 5  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38253317-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه یگدولآ   یگدولآ شجنس   شجنس هاگتسد   هاگتسد 55 یدربهار   یدربهار ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kasbersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004141000025 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345764386 یتسپ :  دک  کالپ 246 ،  یبرغ  رهلک  نابایخ  یروهمج  نادیم  زارتالاب  یبونج  باون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66906443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66420708-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kasberskykasbersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  لاتیجید  ... لوحت  حرط  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا 

1101001017000273 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دیامن مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاتیجید   ... ... لاتیجید لوحت   لوحت حرط   حرط دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا

3535
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مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  لانیجروا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001414000022 زاین :  هرامش 

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تسیل  قبط  لاوریاف  لانیجروا  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک تابساحم  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  روشک  تابساحم  ناوید  یمسر  لاتروپ  لاوریاف  رورس و  اسردرازفا - مرن  ینابیتشپ  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  ناوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 81406232 همیمض  روتکاف  شیپ  لاس  کی 

1101003070000042 زاین :  هرامش 
روشک تابساحم  ناوید  هدننک :  رازگرب 

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

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

شیپ لاس  کی  تدم  هب  روشک  تابساحم  ناوید  یمسر  لاتروپ  لاوریاف  رورس و  اسردرازفا - مرن  ینابیتشپ  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  ناوید   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81406232 همیمض  روتکاف 

1435763871 یتسپ :  دک  پ2 ،  یقرش -  لیزرب  یاهتنا خ  کنو - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81406234-021  ، 88889943-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81406231-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف لانیجروا   لانیجروا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

یمسر یمسر لاتروپ   لاتروپ لاوریاف   لاوریاف وو   رورس   رورس اسردرازفا - - اسردرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دراد   دراد رظن   رظن ردرد   روشک   روشک تابساحم   تابساحم ناوید   ناوید ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ هدکشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060036000013 زاین :  هرامش 

یکشزپ هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714869914 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  - هاگشناد نابایخ  - یدوریش دیهشراولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274622-083  ، 34274618-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274622-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان دات  اب  یروضح و  تروص  هب  هرود  یرازگرب  هرود ،)  1) تعاس تدم 30  هب  هتفرشیپ   - Revit رازفا مرن  یشزومآ  سالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزومآ

1101001022000449 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشزومآ رظان  دات  اب  یتسویپ و  تسیل  دافم  طیارش  قبط  هرود ،)  1) تعاس تدم 30  هب  هتفرشیپ   - Revit رازفا مرن  یشزومآ  سالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88110000-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس ردرد   هاشنامرک   هاشنامرک یکشزپ   یکشزپ هدکشناد   هدکشناد هکبش   هکبش وو   رازفاتخس   رازفاتخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ناونع : : ناونع 3838

RevitRevit رازفا   رازفا مرن   مرن یشزومآ   یشزومآ سالک   سالک ناونع : : ناونع 3939
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  گنیتناکا  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000046 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعبات یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هعومجم  1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئابیکش سدنهم  یاقآ  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .ددرگ -  تسویپ  امازلا  تیلاعف  یمسر  زوجم  روتکاف و  شیپ  تسویپ  رد  زاین  لماک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن 02634197128 لصاح  سامت 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(pam  ) رورس تنیالک -  تاطابترا  رب  تراظن  شیاپ و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000042 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
ربراک 15 دادعت : 

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

.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  دات  تروص  رد  هعلاطم و  لماک  دیاب  تسویپ  مرف  ود  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  یلا 20  هیوست 10 

یناما یاقآ  ینف 09124247596  تالاوس  تهج  سامت  هرامش 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتناکا گنیتناکا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4040

(( pampam  ) ) رورس رورس تنیالک -  -  تنیالک تاطابترا   تاطابترا ربرب   تراظن   تراظن وو   شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141
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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 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101003180000052 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/19 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

وو حرش   حرش هبهب   تسپ   تسپ تکرش   تکرش یصاصتخا   یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   (( یزاسدکوئژ یزاسدکوئژ  ) ) یمقر یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک ییایفارغج   ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم نعت   نعت مراهچ   مراهچ هلحرم   هلحرم ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

4242
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09151916910 اب  ینف  تاعالطا  هنوگره  تهج  دوش  مادقا  تسویپ  ینف  حرش  قباطم  ددع  دادعت 10   STDC تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یناراس  سدنهم 

1101093587000127 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   LC-500 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یناراس  سدنهم  هرامش 09151916910  اب  ینف  تاعالطا  هنوگره  تهج  دوش  مادقا  تسویپ  ینف  حرش  قباطم  ددع  دادعت 10   STDC تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  روتکاف  شیپ  دامرف  لصاح 

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS ساسا رب  سیس  رهش  میرح  لخاد  هدودحم و  لخاد  کالما  یزیمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050274000008 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  سیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دنورپ 2700 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5385135667 یتسپ :  دک  سیس ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  سیس  رهش  رتسبش  ناتسرهش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42476201-041  ، 42477377-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42476270-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت   STDCSTDC  تراک تراک ناونع : : ناونع 4343

GISGIS ساسا   ساسا ربرب   سیس   سیس رهش   رهش میرح   میرح لخاد   لخاد وو   هدودحم   هدودحم لخاد   لخاد کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 4444
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مالیا یزیر  همانرب  تیریدم و   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 100  اب   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004169000002 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ربراک  دادعت 100  اب   Corporate هخسن شیوداپ  حرش  هب  یتساوخرد  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ییاراد -  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  زا  رتالابد  لالقتسا -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931688573

33332560-084  ، 33332100-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361095-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماخ داوم  رابنا  هرامش 5  ریگراب  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یسدنهم ، یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یقلاخ ناسحا  یاقآ   03152573235  - 03152572041 ناقهد : یاقآ   :: 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

ربراک ربراک   100100 دادعت   دادعت اباب     CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4545

ماخ ماخ داوم   داوم رابنا   رابنا   55 هرامش   هرامش ریگراب   ریگراب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات یسدنهم ، ، یسدنهم وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 77 ھحفص 30 
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  رطق 12  رتم و  یتناس  لوط 140  اب  یپوکسلت  هلول  هشقن  ویشرآ  آ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000219 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رتم یتناس  رطق 12  رتم و  یتناس  لوط 140  اب  یپوکسلت  هلول  هشقن  ویشرآ  آ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

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

* یلک تروصب  طقف  تمیق  * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  سانشراک * دات  دروم  هدنشورف * هدهعب  لحم  رد  لیوحت  ههام *  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153694-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یتظافح  هچراپکی  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000094 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27874007 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسلت یپوکسلت هلول   هلول هشقن   هشقن ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 4747

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتظافح   یتظافح هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 77 ھحفص 31 
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

1201003067000010 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ  - 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

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

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیگیتروف لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  Forti Convertor Migration tool

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Forti Convertor Migration toolForti Convertor Migration tool تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هبهب   لاوریاف   لاوریاف یاهدنرب   یاهدنرب عاونا   عاونا زازا   تامیظنت   تامیظنت یمامت   یمامت لیدبت   لیدبت رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 77 ھحفص 32 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 100002194 یور  رب  ژراش  لباق  یکمایپ  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000191 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یسراف  کمایپ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 31000000 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 100002194 یور  رب  ژراش  لباق  یکمایپ  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عیزوت5439203 نویساموتا  یطابترا  تازیهجت  و  هاگتسد ) RTU (450 تازیهجت ینابیتشپ 
(. هاگتسد 220)

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ژراش ژراش لباق   لباق یکمایپ   یکمایپ هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 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 77 ھحفص 33 
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگالیرت لمح  لباق  یزرواشک  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003988000074 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یهاگآ شیپ  حرط  تامازلازاو  هدوب  بو  تحت  هاگتسدرگالیرت  لمح  لباق  یزرواشک  شیاپ  متسیس  - 

یدیلوت تالآ  نیشام  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

ناتسا یزرواشکداهج  نامزاسرابنا  لیوحت  یهاگآ  شیپ  حرط  تامازلازاو  هدوب  بو  تحت  هاگتسدرگالیرت  لمح  لباق  یزرواشک  شیاپ  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشدهاوخ ماجنا  هطوبرم  سانشراک  داتزا  سپ  اه  تخادرپ  هیلک   ) دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک 

4513713118 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یلامش -  یدعس  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443032-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگالیرت رگالیرت لمح   لمح لباق   لباق یزرواشک   یزرواشک شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

DATA SHEETDATA SHEET قباطم   قباطم کیتاموین   کیتاموین تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252
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تسویپ  DATA SHEET قباطم کیتاموین  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000350 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5051S-AE لدم لاتیجید  یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ADVANTECH یتراجت مان   ADAM-5017H-BE لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  لوژام  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   ADAM-4056S-AE لدم هلاناک  لاتیجید 12  یجورخ  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانکسا و دیلوت  نامزاس  تخوس  نزاخم  گنیروتینام  حطس و  لرتنک  متسیس  یارجا  یحارط و  تازیهجت ، ، مزاول نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کوکسم

1101003101000117 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
یرس 3 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیمن لوبق  دروم  دیدزاب  زا  لبق  یراذگتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا دیدزاب  زا  لبق  زور  کی  ( همانیفرعم  ) هدننکدیدزاب ییاسانش  تاعالطا  لاسرا 

23733122 سامت : هرامش 
22840053 ربامن :

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733122-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوکسم کوکسم وو   سانکسا   سانکسا دیلوت   دیلوت نامزاس   نامزاس تخوس   تخوس نزاخم   نزاخم گنیروتینام   گنیروتینام وو   حطس   حطس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت ،، مزاول مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. هاگتسد 220  ) عیزوت نویساموتا  یطابترا  تازیهجت  و  هاگتسد ) RTU (450 تازیهجت ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000055 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000176 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. هاگتسد هاگتسد 220220  ) ) عیزوت عیزوت نویساموتا   نویساموتا یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   هاگتسد ) ) هاگتسد RTU (450RTU (450 تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5454

دنرز دنرز نمهب   نمهب   2222 مویداتسا   مویداتسا یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانا ناتسرهش  یریوصت  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000177 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

رانا رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000180 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانا رانا ناتسرهش   ناتسرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5656

دنرز دنرز نمهب   نمهب   2222 مویداتسا   مویداتسا یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتعنص  هاگشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  2 SIEMENS(SIMATIC S7 ـ ))  ) زاین دروم  یاه  لباک  اب  هارمه   PC ADAPTER USB الاک مان 

1101004502000031 زاین :  هرامش 
مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC لوژام  ET 200M طبار الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

ددع 2 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دوش هدروآ  هناماس  رد  تسویپ  تمسق  رد  تیفیکاب  لانیجروا  ریغ  تمیق   ) تروص نیا  ریغ  رد  دوش و  هداد  لانیجروا  زیهجت  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  یلاسرا  زیهجت  ددرگن ، ییاسانش  یتسرد  هب   PLC ای رتویپماک و  طسوت  هدش  لاسرا  زیهجت  هک  تروص  رد 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  دادعت  هب  SO2 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000062 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ تعنص  اتنامر  هدننک  هضرع  عجرم   ION SCIENCE یتراجت مان   ARA لدم  O2 و SO2 و CO و H2S بای تشن  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یلامک 04531505334- سدنهم  یاقا  هاگشیامزا  سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  لوژام لوژام   ET 200MET 200M  طبار طبار ناونع : : ناونع 5858

ددع ددع کیکی   دادعت   دادعت هبهب   SO2SO2 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE & GAS DETECTION SYSTEM:TGD SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000020 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   GASTRON یتراجت مان   GTD-2000TX لدم لاعتشا  لباق  یمس و  یاهزاگ  صوصخم  راجفنا  دض  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایرآ ناماگ  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم   GASTRON هدنزاس
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  میظنت و  تسویپ  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاعتشا لاعتشا لباق   لباق وو   یمس   یمس یاهزاگ   یاهزاگ صوصخم   صوصخم راجفنا   راجفنا دضدض   زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - سکع  روتکاف و  شیپ  قبط   ERELAEOL ربمان تراپ  اب   EST دنرب  EOL لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000274 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رذآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOTIFIER هدنزاس عجرم   NOTIFIER یتراجت مان   M701E لدم قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هلر  لوژام  الاک :  مان 

راگنداپ
ددع 16 دادعت : 

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

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5439556 کی  دادعت  هب  SO2 هحفص 33)روسنس یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ سکع   سکع وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط   ERELAEOLERELAEOL ربمان   ربمان تراپ   تراپ اباب     ESTEST دنرب   دنرب   EOLEOL لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قوس 09179413227 نیهاش  سدنهم  یت  یا  لوئسم  رامش  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030093000099 زاین :  هرامش 

هیولیگهک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

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

قوس 09179413227 نیهاش  سدنهم  یت  یا  لوئسم  رامش  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7571863568 یتسپ :  دک  یسراپ ،  روکذم  خ  تشدهد - دمحاریوب - هیولیگهک و  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32267650-074  ، 32262930-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269136-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MbMb  1616 -- 44 لاقتنا   لاقتنا تعرس   تعرس   wire less  routerwire less  router  هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6262
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  تنرتنیا  ... ناربراک  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق 

1101001017000272 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 / 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتات هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تنرتنیا   ... ... تنرتنیا ناربراک   ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا   لبق   لبق

6363
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هاگتسد ود  دادعت  دشاب .   10g تروپ تنرتا و 2  تروپ   8 ربیف -  تروپ  یاراد 8   ) NG 1000 لدم تیگ  سراپ  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000051 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 240  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم دیسررس 1403/08/21  ازخا 001  هرامش  هب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  دشابیم .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38512585-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدکاپ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیت ورکیم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091877000009 زاین :  هرامش 

تشدکاپ شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
cloud router switch crs 326-24g- 2s=rm چیئوس - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3391636585 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  راولب  تشدکاپ  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36020101-021  ، 36023020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023117-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . هاگتسد هاگتسد ودود   دادعت   دادعت دشاب .  .  دشاب   1010 gg  تروپ تروپ   22 وو   تنرتا   تنرتا تروپ   تروپ   88 ربیف -  -  ربیف تروپ   تروپ   88 یاراد   یاراد  )  ) NG 1000NG 1000 لدم   لدم تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6464

کیت کیت ورکیم   ورکیم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6565
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قباطم  هوکرانید  هاگتسیا  دنارگ  هکبش  حالصا  تازیهجت و  بصن  هیهت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000450 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نانادبآ رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا هک  یناگدننک  تکرش  ( 2 .دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  دادرارق  ینوناق  تاروسک  تخادرپ  ددرگ و  یم  راذگاو  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  راک  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف 09188416074 یدیا  سدنهم  یگنهامه.دندرگ : یم  فذح  نایضاقتم  تسیل  زا  دنیامنن ، یراذگراب  داتس  هناماس  رد  لماک  تروصب  ار  ءاهب  مالعتسا 

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/04/13  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  رد  زاف 8  هژورپ  هب  طوبرم   bts دیدج تیاس  ثادحا 14  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 29.324.400.000 دروآرب : غلبم 

 1.200.000.000 هدرپس : غلبم 
نامتخاس یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: 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

هاگتسیا هاگتسیا دنارگ   دنارگ هکبش   هکبش حالصا   حالصا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6666

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     88 زاف   زاف هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم   btsbts دیدج   دیدج تیاس   تیاس   1414 ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6767
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5438824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شارگ  جیسب  نابایخ  لوا  هارمه  تیاس  یرونربیف  یشک  لباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 1.270.750.000  دروآرب 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  تاروسک  هیلک.دسرب  راکنامیپ  ءاضما  رهم و  هب  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرینم  07136112712 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  ws-c2960x-24TD-L وکسیس چیئوس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف 

1101001406000033 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960X-24TD-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه تیاس   تیاس یرونربیف   یرونربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 6868

مرف مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ws-c2960x-24TD-Lws-c2960x-24TD-L وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش لیمکت   لیمکت

6969
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WSC2690X-24PS-L2960 لدم وکسیس  یتیریدم  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095264000028 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

WSC2690X-24PS-L2960 لدم وکسیس  یتیریدم  چوس  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدنشورف  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010413 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش تعاس 00:00  دانسا : عیزوت  عورش   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 17  دانسا : عیزوت  نایاپ  خیرات  خیرات 1401/04/13 ـ 

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :عبنم یبایزرا دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
: دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات  خروم 1401/05/02  ـ تعاس 16  هبنشکی 

خروم هبنشکی  زور  تعاس 16 

5439070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PVC تکاد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

افرص تکاپ ب  .ددرگ  یراذگراب  لاسرا و  لاتروپ  یوررب  مه  یکیزیف و  تروص  هب  مه  فلا  تکاپ  .ددرگ  لاسرا  یکیزیف  تروص  هب  یتسیاب  تاکاپ ج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  تیفیک  لوا  شقن  تکرش  لاتروپ  رد 

 2.000.000 دانسا : شورف  غلبم 
360.000.000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه یفانم 81717707 ـ  یاقآ  بانج  یناگرزاب : تالاوس   :: نفلت نفلت
09123276277

:: 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

WSC2690X-24PS-L2960WSC2690X-24PS-L2960 لدم   لدم وکسیس   وکسیس یتیریدم   یتیریدم چوس   چوس ناونع : : ناونع 7070

PVCPVC  تکاد تکاد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

601E لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000126 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   Fortigate یتراجت مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا  دوش  ماجنا  تسویپ  ساسارب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رظن  دم  یروف  لیوحت  دامرف  یراددوخ  هباشم  دراوم  یراذگ  تمیق  زا  تسا  رظن  دم   601E لاوریاف طقف 

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

60160 1 EE  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 7272
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MR100 4G LTROTER لدم  tp link مدوم

ناگیار لاسرا  یلصا و  یتناراگ  اب 
1101004815000041 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یویتش ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8901G لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
MR100 4G LTROTER لدم  tp link مدوم

ناگیار لاسرا  یلصا و  یتناراگ  اب 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیار ناگیار لاسرا   لاسرا وو   یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     MR100  4G LTROTERMR100  4G LTROTER لدم   لدم   tp linktp link مدوم   مدوم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 7373
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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  ون  لدم 7821  وکسیس  یپ  یآ  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000054 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  لدم 7821  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اب  ون  لدم 7821  وکسیس  یپ  یآ  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  لباک  هیال 3 و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003701000007 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا 

 : یتسپ دک  رصعیل ،  نابایخ  کراصح ، نیزنب  پمپ  بنج  رهشلگ ، یرتم  زا 45  دعب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  جرک ، زربلا ، جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3193663134

34500000-026  ، 35720-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34553131-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ اباب   ونون     782 1782 1 لدم   لدم وکسیس   وکسیس یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7474

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   لباک   لباک وو   هیال  33   هیال چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "TP-LINK  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001817 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماظن تسود  هنمآ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8961ND لدم  wireless مدوم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wirelesswireless مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص  نارگشالت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  اب  لاوریاف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030153000017 زاین :  هرامش 

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص و  نارگشالت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

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

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-OC3-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-100F لدم هکبش  تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  تاحیضوت  مالقا و  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  یلامش -  جرب  دالوف -  یلم  نامتخاس  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728285-071  ، 86035619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  تنرتنیا  دناب و  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000029 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدکهد  hr 10 یلومعم تنرتنیا  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  تنرتنیا  دناب و  یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنرتنیا   تنرتنیا وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7878

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 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439537 :: 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  )

1101001262000222 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 : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نایناریا یماح  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SNOM یتراجت مان   SNOM 360 لدم  IP business نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 104 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

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

1401/04/29 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوه5438084 یگدولآ  شجنس  هاگتسد  هحفص 22)یدربهار 5 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمسر5438295 لاتروپ  لاوریاف  رورس و  اسردرازفا - مرن  ینابیتشپ  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  هحفص 22)ناوید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5438371 هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما 
لاس 1401 رد  هاشنامرک 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5438451Revit رازفا مرن  یشزومآ  هحفص 22)سالک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

قباطم قباطم )) هتفرشیپ ) ) هتفرشیپ  ) ) موس موس هیال   هیال یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت -- 33 هتفرشیپ ) ) هتفرشیپ همین   همین  ) ) مود مود هیال   هیال یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت - - 22 یلومعم ) ) یلومعم  ) ) لوا لوا هیال   هیال یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت - - 11 ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ دانسا   دانسا

7979

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

5438603(pam  ) رورس تنیالک -  تاطابترا  رب  تراظن  شیاپ و  هحفص 22)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5438773 دادعت 10   STDC هحفص 22)تراک یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یپوکسلت5439191 هلول  هشقن  هحفص 22)ویشرآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عیزوت5439203 نویساموتا  یطابترا  تازیهجت  و  هاگتسد ) RTU (450 تازیهجت ینابیتشپ 
(. هاگتسد 220)

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنرز5439301 نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 33)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبابح5439364 ددع  یریوصت و 8  تراظن  هناماس  نیبرود  ددع  هحفص 56)دیرخ 5  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رانا5439388 ناتسرهش  یریوصت  شیاپ  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف5439435 لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ 
Forti Convertor Migration tool

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنرز5439491 نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 33)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسدرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناور ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003339000003 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.یتسویپ کرادم  رد  روکذم  تاصخشم  یارادعبرمرتم  یتناس  رد 60  رد 80 و 100  200 رد 100 ، یاه 300 هزادنا  رد  ناور  ولبات  ددع   3 - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تخادرپ  دیسررس 1403/10/24  اب  ازخا 002  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  دیرخ  نیا  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

6619645963 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یتسیزهب  لک  هرادا  دابآورسخ  هچوک  یلبشراولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33282138-087  ، 33235325-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233835-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناور ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپب تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005174000034 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بادنخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یوسوم سدنهم  خرامش 09188615512  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد   . تسویپب تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت 

3841873315 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نابایخ  یتشهب -  دیهش  راولب  بادنخ -  رهش  بادنخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622261-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5438468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل نجورب -  روحم  رد  بصنو  یلصفم  یسرجوین  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000041 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپب تسویپب تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

روحم روحم ردرد   بصنو   بصنو یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هداج  هاگیاپ  هب  طوبرم  نابوتا  رانک  یولبات  بصنو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096456000010 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دابآرظن  هبعش  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  همبیب  ششوپ  تحت  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ   ، یسروب دک  نتشادو  دشاب  یم  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  الماک  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331797448 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  رمحا  لاله  تیعمج  - یبونج ریدغلا  نابایخ  - دابآرظن ناتسرهش  - زربلا ناتسا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45363555-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45363555-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج هاگیاپ   هاگیاپ هبهب   طوبرم   طوبرم نابوتا   نابوتا رانک   رانک یولبات   یولبات بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجناخراک  مان  ولبات  نابایخ  مان  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راولبو نادیم  یولبات  یرتم  هلول 70 4 ولبات  هیاپ 

1201001258000038 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع  دادعت 22 تاجناخراک  مان  66*15 ولبات ددع  دادعت 22 نابایخ  مان   30*66 ولبات - 
یتسویپ تاصخشم  قبط  ددع  دادعت 8 راولبو 100*100  نادیم  یولبات  ددع  دادعت 22 یرتم  هلول 70 4 ولبات  هیاپ 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  116 دادعت : 

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

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لمح  هیارک 

هیردیح 1  تبرت  یتعنص  کرهش  الاک  لیوحت  لحم 
.دیریگب سامت  نایدواد 05137001270 روبص  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راولبو راولبو نادیم   نادیم یولبات   یولبات یرتم   یرتم 44  7070 هلول   هلول ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ تاجناخراک   تاجناخراک مان   مان ولبات   ولبات نابایخ   نابایخ مان   مان ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8484

...و ...و یکیفارت   - - یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ثلثم   - - ثلثم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8585
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سامت هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09186501107

1101005547000015 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  کچوک  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  رادقم  یزلف  سنج  لیطتسم  لکش  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   12x30 cm زیاس  cm 2 تماخض یبوچ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   15x15 cm زیاس  mm 3 تماخض سالگ  یسکلپ  سنج  قاتا  رد  رس  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   p04 لدم  m 1 زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  یهجو  یگدننار 8  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

سامت 09186501107 هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یچشوق 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 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ) لایر نویلیم  ات 300  رابتعا  اب  ، زاین دروم  لالح  هارمه  هب  درادناتسا  دیفس  وچوئاکورلک  هیاپ  رب  درس  یکیفارت  گنر  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لومشم هدوزفا  شزرا  باستحا 
1101090506000010 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یچشوق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس  وچوئاکورلک  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

یزوریپ نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ریفس  یتراجت  مان   Lit 20 نزو هبد  یدنب  هتسب  عون  یکیفارت  گنر  لالح  رنیت  الاک :  مان 
هبد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هنیزه  هیلک  نمض  رد  دوب  دهاوخ  لومشم  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  دوجوم  رابتعا  غلبم  نازیم  هب  الاک  لک  لیوحت  زا  سپ  الاک  یاهب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یرادرهش  رابنا  لحم  ات  دیلوت  لحم  زا  لمح  همیب و  یربراب و 

5751714735 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  یدازآ  نابایخ  یچشوق  رهش  لزنا  شخب  هیمورا  ناتسرهش  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33322112-044  ، 33322568-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322322-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویلیم نویلیم   300300 اتات   رابتعا   رابتعا اباب   ،، زاین زاین دروم   دروم لالح   لالح هارمه   هارمه هبهب   درادناتسا   درادناتسا دیفس   دیفس وچوئاکورلک   وچوئاکورلک هیاپ   هیاپ ربرب   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( لومشم لومشم هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا باستحا   باستحا اباب   )) لایر لایر

8686
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افلج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

jolfacity.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم سار  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438972 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسوپ حرط  تاصخشم  اب  زاین  دروم  رد  هیاپ  یاهولبات  تیزوپماک  یامن  یارجا  یزیمآ و  گنر  یراکشوج و  تخاس و  دیرخ ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

دیامن .  مادقا  ینک  مالعا  اب  اه  هزاس  دادعت  رغت  هب  تبسن  دناوت  یم  یرادرهش  انمض  دوب و  دهاوخ  ددع  عون 15  ره  زا  یتاغیلبت  یاه  هزاس  دادعت  - 
تیزوپماک  یامتاپد  دربارتسا  ولبات  تخاس 

یمومع  تاعالطا  یاهولبات  تخاس 
یتسبراد  نیزگیاج  یاه  هزاس 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

هیلک تخادرپ  یلم -  کناب  دزن  افلج  یرادرهش  هدرپس  هرامش 3100001704004  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  لایر  غلبم 350.000.000  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  یتلود  یقوقح  قح و  ینوناق و  تاروسک 

:: 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

هیاپ هیاپ یاهولبات   یاهولبات تیزوپماک   تیزوپماک یامن   یامن یارجا   یارجا وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یراکشوج   یراکشوج وو   تخاس   تخاس دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ  انمض  .تسویپ  حرش  هب  یکراپ  غارچرس  لیدبت و   ، چنلف  ، هلول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدیمهف یاقآ  سامت 09159929743  تاحیضوت : 

1201092965000004 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ  انمض  .تسویپ  حرش  هب  یکراپ  غارچرس  لیدبت و   ، چنلف  ، هلول دیرخ  - 
هدیمهف یاقآ  سامت 09159929743  تاحیضوت : 

نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ  انمض  .تسویپ  حرش  هب  یکراپ  غارچرس  لیدبت و   ، چنلف  ، هلول دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیمهف یاقآ  سامت 09159929743  تاحیضوت : 

9561737934 یتسپ :  دک  باهش ،  نابایخ  فاوخ -  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222091-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54228661-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکراپ یکراپ غارچرس   غارچرس وو   لیدبت   لیدبت  ، ، چنلف چنلف  ، ، هلول هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبابح ددع  یریوصت و 8  تراظن  هناماس  نیبرود  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000059 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبابح یبابح ددع   ددع   88 وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس نیبرود   نیبرود ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هواز ناتسرهش  قاس  یرایهد   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاس یرایهد  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  سرپ  تو  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095960000001 زاین :  هرامش 

هواز ناتسرهش  قاس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  15x30x90x10 cm داعبا ینتب  سرپ  تو  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 1980 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x90 cm داعبا ینتب   cm 15 تماخض اب  سرپ  تو  لودج  الاک :  مان 
ددع 1980 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 عافترا  45x60 cm داعبا ینتب   cm 15 تماخض اب  سرپ  تو  لودج  الاک :  مان 

ددع 1320 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرایهد تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هیقب.دشاب  یم  تخادرپ  لباق  تو  لودج  هلومحم  ره  لاسرا  اب  یرایهد و  یگنهامه  اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9544113458 یتسپ :  دک  قاس ،  یاتسور  - قاس ناتسهد  - نامیلس شخب  - هواز ناتسرهش  - یوضر ناسارخ  ناتسا  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53743790-051  ، 53823500-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53823500-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/25هرامش ات 23:42  تعاس 17:33  زا  زا 1401/4/13   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هیلک  روسنس و  هارمه  هب  لاتیجید  ییوردوخ  هتسب  رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قاس قاس یرایهد   یرایهد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سرپ   سرپ توتو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک وو   روسنس   روسنس هارمه   هارمه هبهب   لاتیجید   لاتیجید ییوردوخ   ییوردوخ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دنرز5439301 نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 33)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رانا5439388 ناتسرهش  یریوصت  شیاپ  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنرز5439491 نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 33)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  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 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  یقرب (  برد  یارب  ورک  هشیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000067 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  پچ  ییوشک  برد  تباث  هشیش  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

یقرب یقرب برد   برد یارب   یارب ورک   ورک هشیش   هشیش اکیلد -- -- اکیلد نونو   پچپچ   ییوشک   ییوشک برد   برد تباث   تباث هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 9292
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  رپتسا و ( ....  لبال  کطلغ  - یقرب لفق  - لبال کطلغ  -16 دروکر ریگ  همست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000068 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   SEUL COMMITECH یتراجت مان  لدم 5050  ینامتراپآ  یقرب  برد  لفق  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( زرواشک یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  ون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09153751153 /  09366107762  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

 ....  .... وو رپتسا   رپتسا لبال   لبال کطلغ   کطلغ -- یقرب یقرب لفق   لفق -- لبال لبال کطلغ   کطلغ -- 1616 دروکر دروکر ریگ   ریگ همست   همست ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط   AF هاگتسد زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000253 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
YUYAO YADONG هدنزاس عجرم   YUYAO YADONG PLASTIC یتراجت مان  بآ  هیفصت  هاگتسد   in 8\3 لکش  T یکیتسالپ هدنهد  لاصتا  الاک :  مان 

باهم نازاس  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   PLASTIC
ددع 8 دادعت : 

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

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

64592308  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: TPC-933-14010111 و 14010361 یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-04-21هرامش عورش 13-04-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5438997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ  لور  برد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AFAF  هاگتسد هاگتسد زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

پآپآ لور   لور برد   برد ناونع : : ناونع 9595
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروکس یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000021 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  ییوشک  برد  ییوشک  هشیش  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ 1 لودج  بلاق  رد  روتکاف  شیپ  هئارا.ددرگ  تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف   2 .تسا راد  تدم  تخادرپ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یتناراگ  بصن و  اب  هارمه  الاک.تسا  یمازلا 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیروکس تیروکس یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 9696
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ناتسرل یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  هب  مزلم  هدنشورف 

1101000203000009 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

تناسای هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CSST یتراجت مان   VC-850 لدم کرحتم  یبابح  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33191709-066 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000069 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط 4  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

کرحتم کرحتم یبابح   یبابح هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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نانمس ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 02333345150 تسویپ  هگرب  تاصخشم  دادرارق و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003173000007 زاین :  هرامش 

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

هام 12 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02333345150 تسویپ  هگرب  تاصخشم  دادرارق و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513987336 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342323-023  ، 33326756-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347267-023 :: 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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-929-14010150 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5438998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ 

:: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9999

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  نیبرود  بابح  ددع  یتراظن و 3 نیبرود  هاگتسد  4 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسا  یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا 

دیئامن نالعاار  لک  غلبم 
1101003583000011 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NIN-70122 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 12  اب  هکبش  تحت  هرک  مین  ریوصت  اب  یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپب5438218 تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنرز5439301 نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 33)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبابح5439364 ددع  یریوصت و 8  تراظن  هناماس  نیبرود  ددع  هحفص 56)دیرخ 5  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رانا5439388 ناتسرهش  یریوصت  شیاپ  هحفص 33)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5439458 هیلک  روسنس و  هارمه  هب  لاتیجید  ییوردوخ  هتسب  رادم  هحفص 56)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنرز5439491 نمهب  مویداتسا 22  یریوصت  شیاپ  متسیس  هحفص 33)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا یمازلا   یمازلا تکرش   تکرش کرادم   کرادم لاسرا   لاسرا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نیبرود   نیبرود بابح   بابح ددع   ددع وو  33 یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 44 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دیئامن دیئامن نالعاار   نالعاار لکلک   غلبم   غلبم دشابیم   دشابیم

10 110 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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1343612 یهگآ : هسانش   :: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا : یزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  ات 10  هدش و 

ناسارخ  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5438162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( FULL BORE DST ACCESSORIES ( ـ ) یزاگ فارگوتامرگ  ( ) قرب عیزوت  یلصا  لنپ  ( ـ ) پات بل   ) حرش هب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: نیمضت غلبم  50.000.000.000  ـ زرا :) / لایر  ) دروآرب غلبم  FULL BORE DST ACCESSORIES ـ  اضاقت : حرش  0003948030 ـ  هصقانم : اضاقت / هرامش  . 1

لایر   2.500.000.000
لایر   575.000.000 نیمضت : غلبم  11.500.000.000 ـ  زرا :) / لایر  ) دروآرب غلبم  پات ـ  بل  اضاقت : حرش  00075480003 ـ  هصقانم : / اضاقت هرامش  . 2

750.000.000.000 نمضت : غلبم  15.000.000.000 ـ  زرا :) / لایر  ) دروآرب غلبم  قرب ـ  عیزوت  یلصا  لنپ  اضاقت : حرش  0004448003 ـ  هصقانم : / اضاقت هرامش  . 3
لایر 

: نیمضت غلبم  11.250.000.000  ـ زرا :) / لایر  ) دروآرب غلبم  GAS CHROMTOCRAPH ـ  اضاقت : حرش  0003848012 ـ  هصقانم : / اضاقت هرامش  . 4
لایر  562.500.000.000

هصقانمرد تکرش  نایضاقتم  طسوت  هک  یفیک  یبایزرا  یاه  مالعتسا  رد  دوجوم  یاهرایعم  هب  طوبرم  زایتما  لقادح  بسک  ساسارب  یبایزرا : شور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زایتما 50 ) لقادح   ) ددرگ یم  ماجنا  دوش ،  یم  لیمکت 

شیف لصا  یزکرم /  کناب  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  یکناب  ریغ  یرابتعا  تاسسوم  یوس  زا  هرداص  یاه  همانتنامض  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت  عون 
 ... ناریا و یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هرامش 4001114006276636  باسح  هب  هجو  زیراو 

داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
نامتخاس ناریا ، یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف ، نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ ، راولب  زاوها ، هب  همانتنامض  لصا  تلود و  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا : لیوحت 

06134148580  - 34148569 سامت : هرامش  تاصقانم ـ  نویسیمک  هناخریبد  قاتا 107 ـ  تراپ B ـ  لوا ر ، هقبط  یتایلمع ، هاگیاپ 

06134148785 تاصقانم : هورگ   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nidc.ir http://sapp/nidc_prنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5438162FULL BORE ( ـ ) یزاگ فارگوتامرگ  ( ) قرب عیزوت  یلصا  لنپ  ( ـ ) پات بل   ) حرش هب  دیرخ 
(DST ACCESSORIES

هحفص 73) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرهش5438577 نهآ  هرتناسنک  دیلوت  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)نیمأت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5439383- تسویپ سکع  روتکاف و  شیپ  قبط   ERELAEOL ربمان تراپ  اب   EST دنرب  EOL لوژام
تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 40) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( FULL BORE DST ACCESSORIESFULL BORE DST ACCESSORIES ( ـ ) ( ـ ) یزاگ یزاگ فارگوتامرگ   فارگوتامرگ ( ) ( ) قرب قرب عیزوت   عیزوت یلصا   یلصا لنپ   لنپ ( ـ ) ( ـ ) پات پات بلبل    ) ) حرش حرش هبهب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپب5438218 تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 56)دیرخ  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

تسویپب5438218 تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 56)دیرخ  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

تسویپب5438218 تاصخشم  قبط  ناوخ  کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشر یرادرهش  ود  هقطنم   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  تشر  یرادرهش  یزکرم  هار  هدایپ  ...ییانشور ) تازیهجت  دنبهار و  امن ، بآ  یرادهگن (  ریمعت و  تهج  راکنامیپ  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دروآرب  تاصخشم و 

1101090566000028 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  ود  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  یدوم  یراکهدب  اب  رتاهت  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق دقع  تهج  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  مزال و  کرادم  هئارا 

دراد مات  رایتخا  اهداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

4137617358 یتسپ :  دک  هناخ ،  هلچ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666883-013  ، 33332959-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332959-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنبهار  :: 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

هار5439031 هدایپ  ...ییانشور ) تازیهجت  دنبهار و  امن ، بآ  یرادهگن (  ریمعت و  تهج  راکنامیپ  ذخا 
یزکرم

هحفص 75) دنبهار  ( دنبهار

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم یزکرم هار   هار هدایپ   هدایپ ...ییانشور ) ) ...ییانشور تازیهجت   تازیهجت وو   دنبهار   دنبهار امن ، ، امن بآبآ   یرادهگن (  (  یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 103103
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5439002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m551 یگنر تجرزیل  هدندخرچ  رویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000217 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
m551 یگنر تجرزیل  هدندخرچ  رویارد  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

* دشاب یم  ههام  ود  هیوست  * سانشراکداتدروم * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: 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

5438099kasbersky سوریو یتنآ  سنسیال  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5438292 لانیجروا  سنسیال  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمسر5438295 لاتروپ  لاوریاف  رورس و  اسردرازفا - مرن  ینابیتشپ  دراد  رظن  رد  روشک  تابساحم  هحفص 22)ناوید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5438371 هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما 
لاس 1401 رد  هاشنامرک 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5438451Revit رازفا مرن  یشزومآ  هحفص 22)سالک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5438695 مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  مراهچ  هلحرم 
تسویپ دادرارق  حرش و  هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

m551m551 یگنر   یگنر تجرزیل   تجرزیل هدندخرچ   هدندخرچ رویارد   رویارد ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5438773 دادعت 10   STDC هحفص 22)تراک یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5439002m551 یگنر تجرزیل  هدندخرچ  هحفص 75)رویارد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ربراک5439118 دادعت 100  اب   Corporate هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 22)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5439348 مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5439395 لیاف  قبط  یتظافح  هچراپکی  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 22)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگیتروف5439435 لاوریاف  هب  لاوریاف  یاهدنرب  عاونا  زا  تامیظنت  یمامت  لیدبت  رازفا  مرن  دیرخ 
Forti Convertor Migration tool

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5439437 اب  لاوریاف  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ژراش5439584 لباق  یکمایپ  هحفص 22)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبابح5439364 ددع  یریوصت و 8  تراظن  هناماس  نیبرود  ددع  هحفص 56)دیرخ 5  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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