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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

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

140 1140 1 ریت   ریت   1616 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس , 020 , 000150 , 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,460 , 000140 ,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14, 0002 14, سیئوس000 سیئوس کنارف   322کنارف ,800322 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 2 00241 ,2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   90لایر ,73090 ,730

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,200 , 00052 ,200 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک , 00031 , 000

رایع رایع   1818 یالط   13,861یالط , 00013,861 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ375,580375,580دنوپ نپاژ نینی   دصکی   231دصکی , 040231 , 040

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5151 ))

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

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

زا 53 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 47

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 53 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

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

زا 53 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 53 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

دیدجت لوا  تبون  یا  - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  ات  زا 1401/4/16  دانسا  تفایرد   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم ات  رثکادح   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446128 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروانف زکرم  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  رارقتسا  هعسوت و  دیلوت ، یزاسدنتسم ، یحارط و  لیلحت ، تامدخ  ات  دراد  رظن  رد  یوضر  سدق  ناتسآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فقس ات  ار   Oracle Apex کرومیرف رب  ینتبم  دوخ  تاعالطا 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یفاک و  تازایتما  زئاح  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  تعاسرفن   4،500

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ یلام و  تنواعم  یوضر ، سدق  ناتسآ  یزکرم  نامزاس  ادهش ، هارراهچ  دهشم ، یناشن  هب   :: 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

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

بوبو تحت   تحت نامرد   نامرد همیب   همیب عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 11

یرتشم یرتشم شرافس   شرافس یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن رارقتسا   رارقتسا وو   هعسوت   هعسوت دیلوت ، ، دیلوت یزاسدنتسم ، ، یزاسدنتسم وو   یحارط   یحارط لیلحت ، ، لیلحت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 53 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
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ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01-م-03 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ةصقانم قیرط  زا  دوخ  زاین  دروم   5502A لدم کولف  روتاربیلاک  هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناجریس  دالوف  ناهج  عمتجم  تکر  ش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
؛ دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع 

دنشاب  یم  لوبق  دروم  براجت  قباوس و  بسانم و  ییاناوت  یاراد  هک  ربتعم  ناگدننک  نیمات  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  غلبم 1.000.000.000  هب  یکناب  همانتنامض 

درک  دهاوخن  داجیا  نایضاقتم  یارب  ار  یقح  هنوگچیه  قباوس  کرادم و  هیارا 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

دالوف عمتجم  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ریدغ ، )  ) داشرا هرادا  نلاس  یوربور  رون ، مایپ  هارراهچ  زا  دعب  زامن  راولب  ناجریس -  سردآ  هب  فلا : تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
7816964741 یتسپدک : ناحریس ـ 

ـ  03442251193 :: نفلت :: www.sjscoirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: steel.abbaszade@gmail.coسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالف یژرنا  تسدارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EQM 065 دیرخ هتسب  هرامش  سراف  جیلخ  رهم  هاگشیالاپورتپ  هژورپ   LCS نیمات تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشا هژورپ  زاین  دروم   EQM 065 دیرخ هتسپ  هرامش   LC5 دیرخ تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  ییاسانش  هب  تبسن  دراد ، رظن  رد  تالف  یژرنا  تسدارف  تکرش 

.دیامن مادقا  سراف  جیلخ  رد  هاگشیالاپورتیتا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tenderaffairs@Fefalat.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کولف کولف روتاربیلاک   روتاربیلاک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

LCSLCS نیمات   نیمات تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناگدنزاس   ناگدنزاس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44
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مشق ماگنه  عیانص  هعسوت  زیهجت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمات  ناگدنزاس و  ناراکنامیپ ، ییاسانش   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 MARINE LOADING ARM -1

(POSITIVE DI SPLACMENT BITUMEN PUMP (API 676 - 2
SAFTYE EQUIPMENT (DELUGE VALVE,REMOTE MONITOR HYDRANT,EXTINGUISHER,WATER FOAM SYSTEM,FOAM SKID . 3

....................(
Quick release hook,Fender . 4

Sea water intake pump . 5

( دادرارق لقادح 4   ) یمیشورتپ زاگ و  تفن و  یاهدادرارق  رد  قفوم  هقباس  نسح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 2138  02126409037 :: نفلت :: HQINIDC.commercial pedc.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446292 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 26.067.820.000 

غلبم 1.000.000 رهش -  کناب  باسح 7007869448623  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.304.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  دانسا  دیرخ  تباب  لایر 

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخ  ریبد  لالب  راولب  دیحوت - نادیم  جرک -  سردآ  لیوحت   :: سردآ سردآ

02635892701 :: نفلت :: setadiran.ir karaj.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

MARINE LOADING ARM - 1  MARINE LOADING ARM - 1  2 -  POSITIVE DI  SPLACMENT BITUMEN PUMP (API  676)  2 -  POSITIVE DI  SPLACMENT BITUMEN PUMP (API  676)  3. SAFTYE3. SAFTYE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع
EQUIPMENT (DELUGE VALVE,REMOTE MONITOR HYDRANT,EXTINGUISHER,WATER FOAM SYSTEM,FOAMEQUIPMENT (DELUGE VALVE,REMOTE MONITOR HYDRANT,EXTINGUISHER,WATER FOAM SYSTEM,FOAM

SKID ....................)  4. Quick  re lease hook ,Fender 5. Sea water intake pumpSKID ....................)  4. Quick  re lease hook ,Fender 5. Sea water intake pump

55

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   تباث   تباث یرادار   یرادار تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث متسیس   متسیس یتایلمع   یتایلمع یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

176-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 13:30   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446330 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 13:15   - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یحطس بآ  یروآ  عمج  یاه  هکبش  یرتموئدیو  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 12/000/000/000  دروآرب 

هام راک 10  ماجنا  تدم 

تروص هب  لایر  نیمضت 600.000.000  طبترم -  یراک  قباوس  اب  تازیهجت  تاسیسات و  ای  بآ  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یاراد  ناراکنامیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض 

هقبط ینارمع -  ینف و  تنواعم  هزوح  زاریش  یرادرهش  دیدج  نامتخاس  ییامنهار -  نابایخ  شبن  یقرش - یلحاس  نابایخ  : سردآ هب  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
تیاس  قیرط  زا  ای  اهدادرارق و  روما  مجنپ -

نیربدلخ هار  راهچ  رد  عقاو  زاریش  یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  هصقانم  نویسیمک  یرازگرب  لحم 

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( نازاس نیون  شوج  هطقنریش  نازاس و  نیون  شوج  هطقن  یموینیمولا  وزاب  نازاس (  نیون  شوج  هطقن  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

کمایپ 10004441000444 هرامش  -  05133563026 :: 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

یحطس یحطس بآبآ   یروآ   یروآ عمج   عمج یاه   یاه هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

شوج شوج هطقن   هطقن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازاس نیون  شوج  هطقن  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک یرن  تکوس  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یگدام  تکوس  نایگنانژ ،  شوج  هطقن  سنارت  روتسیرت  نازاس (  نیون  شوج  هطقن  مالقا  ناگدننک  نیمات  زا 

تردق
تکوس ظفاحم  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یرن  تکوس  یرن  نیپ  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یگدام  تکوس  یگدام  نیپ  شوج -  هطقن  هاگتسد 

یگدام و
شوج هطقن  لصو  عطق و  دیلک  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  نیب  دیرن  تکوس   - نازاس نیون  شوج  هطقن  ولبات  لنپ  ظفاحم  شوج -  هطقن  هاگتسد  تردق  لباک  یرن 

نیون
 ( نازاس نیون  شوج  هطقندیلک  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  نامرف  هتسد  یگدام  تکوس  نازاس -  نیون  شوج  هطقن  یقرب  ریش  نیب  هس  تکوس  نازاس - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

051-33563026 :: 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

شوج شوج هطقن   هطقن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

sabanour.com :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5457006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ هرتناسنک  دیلوت  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5446276MARINE LOADING ARM -1 2- POSITIVE DI SPLACMENT BITUMEN نیمات
PUMP (API 676) 3. SAFTYE EQUIPMENT (DELUGE VALVE,REMOTE

MONITOR HYDRANT,EXTINGUISHER,WATER FOAM SYSTEM,FOAM
SKID ....................) 4. Quick release hook,Fender 5. Sea water intake

pump

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 1010

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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ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001297000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446706 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ار  دیفس ) لپ  ) تسمروش یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  یمومع  هصقانم  دراد  رظنرد  ناردنزام  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تارابتعا لحم  زا  دصرد  هجدوب و 80  نوناق  طباوض  اب  قباطم  یدقن  ای  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  ینارمع  تارابتعا  لحم  زا  دصرد  ساسا 20  رب  یتارابتعا 

ای ورین و  ای 5  تاطابترا و  هبتر 5  لقادح  یاراد  هک  حالصیذ  ناراکنامیپ  هب  ورین 1401  بآ و  عیزوت  دناب , هار و  یقرب , تاسیسات  هینبا , ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  یلخاد 
، دنشاب یم  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  یاراد  ای  تاسیسأت و   5

لایر   24.650.000.000 دروآرب :  غلبم  .دیامن  راذگاو 
ناردنزام  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هب ینارمع  تارابتعا  لحم  زا  دصرد  ساسا 20  رب  یتارابتعا  اب  ار  دیفس ) لپ  ) تسمروش یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هار و یقرب , تاسیسات  هینبا , ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  دصرد  هجدوب و 80  نوناق  طباوض  اب  قباطم  یدقن  ای  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص 
یاه هداد  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  یاراد  ای  تاسیسأت و  ای 5  ورین و  ای 5  تاطابترا و  هبتر 5  لقادح  یاراد  هک  حالصیذ  ناراکنامیپ  هب  ورین 1401  بآ و  عیزوت  دناب ,

یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  یتارباخم  یا و  هنایار 
24,650,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,232,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نشلگ هچوک  شبن  ناردساپ ، راولب  یراس ،  ، 4818513411 یتسپ :  دک  هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: 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

تالماعم عماج  یناسر  عالطا  هاگیاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/15  تعاس 8  زا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14 

tamin.mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 17   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DMS تازیهجت یکدی  رازفا  تخس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هارمه جرب  هرامش 88 -  کنو -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

تالکشم -  88641031 یناگرزاب : ای 09126000895 -   81713672 ینف :  :: نفلت نفلت
81712582 تیاس :

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف - a.azadian@mci.irسکف یناگزاب : -  a.karami@mci.ir ینف :  :: لیمیا لیمیا
tamin@mci.ir

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

DMSDMS تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/04/22هرامش  - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5446767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم حلاصم و  نیمات  اب  ار  دوخ  هعبات  تشدکاپ  تارباخم  هرادا  هدودحم  رد  یماظتنا  یورین  یهدنامرف  داتس  یصاصتخا  لباک  تایلمع  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   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یلا 9/1401/ق :: 8/1401/ق  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:00  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5456971 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدمحم FTTH حرط هژورپ  یارجا  و  امجن ) حرط  ) یرگشل دیهش  راولب   FTTH حرط هژورپ  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5446292 تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شرافس5446559 یاهرازفا  مرن  رارقتسا  هعسوت و  دیلوت ، یزاسدنتسم ، یحارط و  لیلحت ، تامدخ 
یرتشم

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داتس داتس یصاصتخا   یصاصتخا لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

FTTHFTTH  حرط حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446513 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  بصن و  تخاس و  کشدوت و  روحم  ور  هدایپرباع  لپ  بصن  تخاس و  لماش  یراذگ  هیامرس  هتسب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  15/000/000/000 دروارب غلبم 

1401/11/8 داهنشیپ رابتعا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس هقبط  دور  هدنیاز  انیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ  کچوک  ازریم  راولب  رد  عقاو  هرادا   :: 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

یگدنیامن اب  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نکسم نیمز و  یلم  نامزاس 

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

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

2001004046000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446802 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیدعت یانبم  صخاش  یرادهار 1401 و  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  دابآ  دنش  رذگریز  نانک و  هزوک  رتسبش - روحم  مئالع  بصن  هیهت و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  لوا 1401  ههام  هس 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
صخاش یرادهار 1401 و  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  دابآ  دنش  رذگریز  نانک و  هزوک  رتسبش - روحم  مئالع  بصن  هیهت و  ییارجا  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشاب یم  لوا 1401  ههام  هس  لیدعت  یانبم 

لایر   3,992,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/06/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ترایز جح و  نامزاس  بنج  تنج  خ  هیرظنم - زیربت -  ، 5173865955 یتسپ :  دک  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپرباع هدایپرباع لپلپ   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس لماش   لماش یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس هتسب   هتسب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

روحم روحم مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5456970 :: هرازه هرازه 11دکدک   تعاس  - 1401/04/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالو ههد  یناشفارون  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبارت یاقا  موس  هقبط  دشهم  یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  نامزاس  ارتکد  هارراهچ  دهشم   :: سردآ سردآ

09155137720 :: نفلت :: ets.mahshad.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5446292 تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموینمولآ یلور  یقرب  یا  هرکرک  برد  الاب و  تعرس  وشات  برد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

کمایپ 10004441000444 هرامش  -  05133563026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5446292 تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یناشفارون یناشفارون مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یموینمولآ یموینمولآ یلور   یلور یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد وو   الاب   الاب تعرس   تعرس وشات   وشات برد   برد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریاس5446292 تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یژولوتاپ  لمع و  قاتا  حرش  یرادربریوصت ، تاشرازگ  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000033 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3634001-071  ، 36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یژولوتاپ   یژولوتاپ وو   لمع   لمع قاتا   قاتا حرش   حرش یرادربریوصت ، ، یرادربریوصت تاشرازگ   تاشرازگ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  تاصخشم و  قبط  کناب  هبعش  هدزای  زا  تظافح  یارب  حلسم  رومام  یریگراک  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هئارا  لایر  بسح  رب  تعاس  رفن  ره  یازا  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ 

1101003371000041 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ تاصخشم  قبط  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب هناماس   هناماس ردرد   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کناب   کناب هبعش   هبعش هدزای   هدزای زازا   تظافح   تظافح یارب   یارب حلسم   حلسم رومام   رومام یریگراک   یریگراک هبهب   ناونع : : ناونع
دوش دوش هئارا   هئارا لایر   لایر بسح   بسح ربرب   تعاس   تعاس رفن   رفن رهره   یازا   یازا

2020
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  یاقترا  تامدخ  ناونع : 
14011067 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/07/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یاقترا   یاقترا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ لپرس  ادهش  ناتسرامیب  هکبش و  یتیآ  هب  طوبرم  روما  یزاذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000025 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

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

باهذ لپرس  ادهش  ناتسرامیب  هکبش و  یتیآ  هب  طوبرم  روما  یزاذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  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 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   f100 firewallfortigate تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094839000091 زاین :  هرامش 

هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   f100 firewallfortigate :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33417407-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب وو   هکبش   هکبش یتیت   یآیآ   هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

هلاسکی هلاسکی نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     f100  firewallfortigatef100  firewallfortigate ناونع : : ناونع 2323

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

هتسب5446687 رادم  نیبرود  ریگ و  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 19)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5446796 نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون 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

5446381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 100-50  هلول  کینوسارتلوا  روتنک  رتمولف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000465 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  یاه 100-50  هلول  کینوسارتلوا  روتنک  رتمولف و  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد   1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق سراف ،  لیوحت :  لحم 

هامکی رثکادح  باسحتروص  الاک و  لاسرا  زا  سپ  دقن )  ینارمعرابتعا (  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  و  نیزراکریق )  ناملس (  دس  هناخ  هیفصت  لیوحت  لحم 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435164-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 -- 5050 یاه   یاه هلول   هلول کینوسارتلوا   کینوسارتلوا روتنک   روتنک وو   رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5446687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجرگ سدنهم  تسویپ  لودج  حرش  هب  انزا  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  ریگ و  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09169662252

1101004364000150 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ژاتلو مک  ریگدزد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاروا 1400/4/14 دیسر  رس  دصرد  دوس 15  اب  قاروا  تروص  هب  تخادرپ  دنشاب  یم  ناینب  شناد  تاسسوم  ناینب و  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ات 1403/9/12 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

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 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  ( IGBT MODULE  ) یشبوستیم یکیرتکلا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001864 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX5IM2400M1271 لدم  Altivar 61/71 دربراک  Power IGBT Modules و Power Board هعومجم الاک :  مان 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 9 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX5IM2145M1271 لدم  Altivar 61/71 دربراک  Power IGBT Modules و Power Board هعومجم الاک :  مان 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم 

تس 10 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IGBT MODULEIGBT MODULE  ) ) یشبوستیم یشبوستیم یکیرتکلا   یکیرتکلا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2626

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/07/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ویارد ، ، ویارد وورس   وورس روتوم ، ، روتوم وورس   وورس ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5456954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تاصخشمو  ربمان  تراپ  قبط  الاک  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  قبط  ,... siemens simatic s7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشابیم زاین  تسویپ 

1101093023000357 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

سنمیز هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان  یتعنص  نایرج  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  هعطق  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابم 07632196323 دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1000-PHS-05078-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5457089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 1401- عورش 15-04-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تسویپ - تاصخشم  اضاقت و  قباطم   MICRO LIMIT SWITCH نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
19-04

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

,... ,... s iemens s imatic  s7s iemens s imatic  s7 ناونع : : ناونع 2828

MICRO LIMIT SWITCHMICRO LIMIT SWITCH  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 2929
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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب مرف و  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ ناتسا  یزرواشک  کناب  بختنم  بعش  قیرح  نالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ مالعتسا 

1201001170000007 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

( یتسویپ مالعتسا  گرب  مرف و  رد  جردنم  حرشب  ) یقرشناجیابرذآ ناتسا  یزرواشک  کناب  بختنم  بعش  قیرح  نالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمهب  هدش و  ءاضما  رهم و  لیمکت ،  زا  سپ  دادرارق  سیون  شیپ  مالعتسا و  گرب  مرف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا گرب   گرب وو   مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم حرشب   حرشب )) یقرشناجیابرذآ یقرشناجیابرذآ ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بختنم   بختنم بعش   بعش قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( یتسویپ یتسویپ

3030
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - لعشم هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410000480 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ADEL- لدم  in 2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 
لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100

تس 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-*** دشابیم

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- لعشم لعشم هلر   هلر ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

3131
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییولیک زاگ 2  ردوپ و  اب  یناشن  شتآ  لوسپک  ژراش  ناونع : 

14011327 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/07/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک   22 زاگ   زاگ وو   ردوپ   ردوپ اباب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3232
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نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نیسره  ءادهش  ناتسرامیب  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030268000070 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یاهدحاو اب  الاک  تیفیک  دأت  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم * ههام  تخادرپ 6  نامز  دشابیم *  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - 

 * دامن یراذگراب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  رهم  دأت و  نمض  ار  تسویپ  مرف  امتح  دشابیم *  هعبات 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

رادیرخ تسویپ  تسیل  قبط  ملق   7 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم *  هدننک  نیمأت  اب  ضراوع  یربراب و  ، لمح هنیزه  دشابیم *  ههام  تخادرپ 6  نامز  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * تسا لطاب  هدنشورف  مالعتسا  تروص  نیا 
یدمحا 09189233803 نیسح  زادرپراک 

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   25 ناونع : 

14011398 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/12 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5457084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ عورش 15-04-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تسویپ - یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
19-04-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3434

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-726-794 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5457164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگنا  C-Tec تکرش تخاس  یدنبرکیپرازبا  هکبش و  تراک  قیرح ،  نالعا  یولبات  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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

5445885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTP Cat6 لباک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000056 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان  یلور  هتسب   CAT6 UTP لدم  m 500 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هتسب 50 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه .دشاب  یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع.ددرگ  یرازگراب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه 

.یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبرکیپرازبا یدنبرکیپرازبا وو   هکبش   هکبش تراک   تراک قیرح ،  ،  قیرح نالعا   نالعا یولبات   یولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

UTP Cat6UTP Cat6 لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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

5445978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس ایاپ  کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000057 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Gama لدم  cm 100 قمع  U 42 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Alfa لدم  cm 60 قمع  U 36 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  یتراجت  مان   9U لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع  .ددرگ  یرازگراب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه 

.یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس ایاپ   ایاپ کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / یناریا دنرب  هکبش   UTM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000388 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  ( 09122600352) سانشراک دات  مدع  تروص  رد  / ربراک تنرتنیا و 200  یدورو  اب 3 / یناریا دنرب  هکبش   UTM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  = رتشیب تاعالطا  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  / هدنشورف هدهع  هب  لمح 

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  دراه  هاگتسد NVR و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000071 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  نآ  ریوصت  لیمکت و  مالعتسا  هگرب  .دشاب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   هجوت   هجوت // یناریا یناریا دنرب   دنرب هکبش   هکبش   UTMUTM ناونع : : ناونع 3939

دراه دراه وو     NVRNVR هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4040
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5446240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیرتکلا  تروپ  لاکیتپا و 8  تروپ  تیگ 8 سراپ  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزادنا هارو  بصن  اب  هارمه  لحم  رد  لیوحت 
1101092003000052 زاین :  هرامش 

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

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

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تروپ   تروپ   88 وو   لاکیتپا   لاکیتپا تروپ   تروپ 88 تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه

4141
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ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5446241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000058 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع  .ددرگ  یرازگراب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه 

.یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011289 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

14011289 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوساناپ کینوساناپ کرام   کرام اباب   لوژام   لوژام تراک   تراک متیا   متیا   33 ناونع : : ناونع 4343
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5446521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هئارا  تسویپ  رد  هدش  مالعا  قیقد  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  داهنشیپ  هدوب و  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000158 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
داژن یناهفصا  یلضفا  الیهس  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   MK-620 لدم میساب  نوفده  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

داژن یناهفصا  یلضفا  الیهس  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   OP-720 لدم هنایار  راد  میس  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N420.660 دک  Nexans-Cat6 لدم نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TS 2066 لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تسویپ  رد  هدش  مالعا  قیقد  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  داهنشیپ  هدوب و  یلک  زاین  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیک نوتسیک تکوس   تکوس هنایار -  -  هنایار راد   راد میس   میس سوام   سوام میساب -  -  میساب نوفده   نوفده ناونع : : ناونع 4444
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  هکبش  چیوس  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003014000008 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 1330   Xps یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

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

تسویپ تسیل  قبط  رورس  هکبش  چیوس  دراه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815734115 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  هرادا  - یسانشاوه -خ  یناشاک راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330159-038  ، 33348240-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335313-038 :: 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 بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسارب  تنارتنیا  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000144 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تیاب اگم  1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هکبش   هکبش چیوس   چیوس دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسارب   ساسارب تنارتنیا   تنارتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 4646
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 میسیب یتارباخم  تاطابترا  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  ناونع : 

14011214 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/07/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ریتهرامش ات 26  تعاس 8  ریت 1401  دانسا 15  عیزوت   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5457082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ فا  سا  هب  طوبرم  تراک  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتارباخم یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4747

یپیپ فافا   ساسا   هبهب   طوبرم   طوبرم تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دادرارق5446256 تاصخشم و  قبط  کناب  هبعش  هدزای  زا  تظافح  یارب  حلسم  رومام  یریگراک  هب 
دوش هئارا  لایر  بسح  رب  تعاس  رفن  ره  یازا  هب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5446291 تحت  طبض  هاگتسد  / یفقس هتسب  رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدنبرکیپرازبا5457164 هکبش و  تراک  قیرح ،  نالعا  یولبات  هحفص 23)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   35 3 حطس

مق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام 1400 لاس  یشزومآ  زکارم  تهج  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003736000043 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نمهب یدیلوت  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  رولیف   PR-450 BE لدم  ft 16 رزیرف لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن یراذگ  تمیق  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  امتح 

3716963665 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یلیلخ  دیهش   نابایخ  کچیپ  هکلف  هیرالاس  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32902680-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32911452-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14001400 یلام   یلام لاس   لاس یشزومآ   یشزومآ زکارم   زکارم تهج   تهج لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 4949
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم 

1101093498003602 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XBTGT7340 لدم یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تست  ییاهن  دات  زا  لبف  هاگتسد.تسیمازلا  هلاس  یتناراو 3  هلاس و  کی  یتناراگ  ، هدننک دیلوت  یاه  درادناتسا  تلاصا و  همانیهاوگ  هئارا.ددرگ 

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

31463728-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل دشاب .  .  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا - - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHICTOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم

5050
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا هدنهد  رادشه  یاه  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000133 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنربش بسچرب  برد و  اب  ییولیک  ینمیا 11/5  هکشب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000184 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.314 دک  60x105 cm زیاس  UV یتنآ نلیتا  یلپ  سنج  یسدنهم  هدر  گنربش  اب  یکیفارت  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

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

دامرف لصاح  سامت  یلوچنس  یاقا  هرامش 05433513768  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه یاه   یاه غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

گنربش گنربش بسچرب   بسچرب وو   برد   برد اباب   ییولیک   ییولیک   1 1/511/5 ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 53 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7dwbku78fh59r?user=37505&ntc=5445876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5445876?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5h2f5ycc5ewmd?user=37505&ntc=5446035
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5446035?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5446166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ هبرض  هرهم و  چیپ و  زا  معا  تاقلعتم  لیردراگ و  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004576000037 زاین :  هرامش 

راسمرگ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا دنور  زا  فذح  ثعاب  کرادم  یرازگراب  مدع  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  کرادم  هارمه  هب  دراد و  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

3588115681 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  دابآ  یجاح  یهارهس  راسمرگ  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34533802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533800-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5446360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف روتکاف و  شیپ  حرش  هب  تاقلعتم  نادرگ و  غارچ  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  تسا .  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101003609000050 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   TYPE-4 شخرذآ لدم  نونز  نادرگ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.تسویپ لیاف  روتکاف و  شیپ  حرش  هب  تاقلعتم  نادرگ و  غارچ  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  یالاک  تاصخشم  تسا .  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگ ریگ هبرض   هبرض وو   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ زازا   معا   معا تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

لیاف لیاف وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تساوخرد :  :  تساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم تسا .  .  تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

5454
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لیبدرا یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  تشادرب  هناماسزا  الاک  مان  نت - )  کی   ) ولیک رادقم 1000 هب  یکیفارت  درز  کیلیرکآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004312000023 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 235  دک  درز  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 1000 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  تشادرب  هناماسزا  الاک  مان  نت - )  کی   ) ولیک رادقم 1000 هب  یکیفارت  درز  کیلیرکآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615964411 یتسپ :  دک  ناتسجرا ،  هار  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33712999-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33718640-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501105064380 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5446796 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هزاب لهچ  کراپ  هژورپ  تهج  یتراظن  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 --- یتظافح یاه  متسیس  ناگدنشورف -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 --- هتسب رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف -   2

یزادرپراک دحاو  موس -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.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

تسا تسا هدش   هدش تشادرب   تشادرب هناماسزا   هناماسزا الاک   الاک مان   مان نتنت - )  - )  کیکی    ) ) ولیک ولیک 10001000 رادقم   رادقم هبهب   یکیفارت   یکیفارت درز   درز کیلیرکآ   کیلیرکآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5555

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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نیوزق ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5456957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  هزیناولاگ  روت  اب  یگنس  روت  بصن  تخاس و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003308000085 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

بعکم رتم  650 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  ناوا  یاتسور  یقرش  توملا  هدودحم  رد  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  مزال و  تادنتسمو  کرادم  هئارا 

دشاب یم  نیوزق  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ینف  هتیمک  هدهع  رب  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در 

3419914971 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  - یلامش باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33374900-028  ، 33324900-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345033-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-951-PHP-96161-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5457158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  ییانشور  ریت  نیمات  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

هزیناولاگ هزیناولاگ روت   روت اباب   یگنس   یگنس روت   روت بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 5757

ییانشور ییانشور ریت   ریت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   15 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 00:00 دادرم 1401   4 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:01

petroyada.ir :: عبنم دادرم 1401عبنم  4 هبنشهس ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13:00

5457344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Traffic Signs, PR-1961, Rev05 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02124971164 02124971210 02124971147 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Traffic  S ignsTraffic  S igns ناونع : : ناونع 5959

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح تبوطر و  دض  رد 60  بذاک 60  فقس  - 

کیتاتسا یتنآ  بذاک  فک  - 
...و یفقس   LED غارچ - 

دشابیم هدوزفا ) شزرا  اب  هارمه   ) یمسر روتکاف  شیپ  هدنرب  نعت  سایق و  کالم 
1201001317000029 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

دشاب  یم  هدنورف  هدهعرب  یرتسگداد  برد  ات  لمح  هنیزه  - 
هنازخ  قاروا  یط  سانشراک  دات  الاک و  لوصو  زا  سپ  غلبم 

ددرگ  مالعا  دیرخ  تردق  ظفح  نودب  تروص  هب  روتکاف  لک  غلبم 
دش .  دهاوخ  تخادرپ  قاروا  نآ  ربارب  هدش  مالعا  غلبم 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف عمجرس   1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

دش .  دهاوخ  تخادرپ  دیسرس 1403/11/15  ازخا 010  قاروا  یط  سانشراک  دات  زا  سپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعرب  یرتسگداد  برد  ات  لمح  هنیزه 

دش دهاوخ  تخادرپ  قاروا  نآ  ربارب  هدش  مالعا  غلبم 

4513733561 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یرتسگداد  هرامش 3  نامتخاس  ناوناب -  کراپ  بنج  نمهب  هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772482-024  ، 3740003-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33740003-024 :: 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

یفقس یفقس   LEDLED  غارچ غارچ کیتاتسا -  -  کیتاتسا یتنآ   یتنآ بذاک   بذاک فکفک   قیرح -  -  قیرح وو   تبوطر   تبوطر دضدض     6060 ردرد     6060 بذاک   بذاک فقس   فقس ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - ناویا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  یرادربریوصت  زکرم  صوصخم  یبرس  هشیش  یبوچ و  یلیر ،  یبرس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091318000021 زاین :  هرامش 
ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 

هسنارف هدنزاس  روشک   CORNING هدنزاس عجرم  گنینروک  یتراجت  مان   MED-X لدم  80x120 cm زیاس یکشزپ  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  هشیش  الاک :  مان 
هنایمرواخ تسارت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 9 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظان دات  زا  سپ  یدقن و  تخادرپ  دشاب - یم  راک  تخاس  ریز  یمالعا و  یاهزیاس  دات  تهج  زکرم  زا  دیدزاب  هب  فظوم  هدنرب  تخاس  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایگنرلگ مناخ  سامت  هرامش  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  نینچمه  ینف و 

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب یرادربریوصت   یرادربریوصت زکرم   زکرم صوصخم   صوصخم یبرس   یبرس هشیش   هشیش وو   یبوچ   یبوچ یلیر ،  ،  یلیر یبرس   یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 6161

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5446925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/01/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ,   sew ناشن :  سکبریگ ,  روتومورتکلا  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14003731 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5446796 نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سکبریگ سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 6262

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

5446291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004887000010 زاین :  هرامش 

زگرد نادنز  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D30T20A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D00T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-6482Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491751474 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم  ینیمخ -  ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46224160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد // یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6363
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5446621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  بعش   IP یاه نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ودیرخ  - ددرگ مالعادحاو  تمیقابالاک  هیلکدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  حرشب  لباب  رازاب  رسلباب و 

1101003327000016 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وگرکش اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   DS-2CC191P-A لدم بش  رد  دید  تیلباق  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت زا  لبق  ار   NVR هاگتسد نیبرود و  دنرب  عون  یراک و  هموزر  تسا  فظوم  تکرش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  هطوبرم  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  دادرارق  دقع  تهج  کرادم.ددرگ  لاسرا  لیمکت و  هناگادج  تروصب  مالعتسا  تمیق.دیامن  سکاف  هرامش 011-33328882  هب  مالعتسا 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: 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

ییاجر ییاجر دیهش   دیهش بعش   بعش   IPIP یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ودیرخ   ودیرخ -- ددرگ ددرگ مالعادحاو   مالعادحاو تمیقابالاک   تمیقابالاک هیلکدشاب   هیلکدشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرشب   حرشب لباب   لباب رازاب   رازاب وو   رسلباب   رسلباب

6464
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زربلا

زربلا 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

5446679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( شیامن هیاپ   ) هینامیلس خاک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000046 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییا هژورپ  1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندش دودرم  هلزنم  هب  کرادم  تسویپ  مدعدوش  تسویپ  تکرش  کرادم  لک  دوش  تسویپورهم  لیمکت  امازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنب ب 001 ازخا یلم  هنازخ  قاروا  تخادرپدشابیم 

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: 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

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501105064380 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30:00هرامش ات  خیرات 1401/04/15  زا   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم ات 13:30:00   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5446791 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هزاب لهچ  کراپ  هژورپ  تهج  یتراظن  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
--- یتظافح یاه  متسیس  ناگدنشورف -  1

هتسب رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف -  2

 : نفلت یزادرپراک  دحاو  موس -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131297910

:: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( شیامن شیامن هیاپ   هیاپ  ) ) خاک خاک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501139044131 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش  - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5446793 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تریصب هژورپ  تهج  یتراظن  نیبروددیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتسب رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف  یتظافح - یاه  متسیس  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  موس  هقبط  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5  نیب  هاگشناد  نابایخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5446821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000050000016 زاین :  هرامش 

ریالم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن تسویپ  ار  روتکاف  شیپ  ددرگیم  اضاقت  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دیسر 1403/10/24  رس  خیرات  هب  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  هیوست و  هوحن ی  تسا  رکذ  هب  مزال 

دیئامن مالعا  تمیق  کی  تازیهجت  لک  یارب 
دامرف لصاح  سامت  هرامش 09183537394  اب  رتشیب  تعالطا  بسک  تهج 

6571995863 یتسپ :  دک  ریالم ،  هاگشناد  کارا -  ریالم  هداج  رتمولیک 4  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339944-081  ، 33339881-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339880-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 6767

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5446993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشابیم هنازخ 1401/8/21  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003220000059 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 23 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

( کسید دراه  هدننک  شخپ   ) ریلپ کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
گولانآ نیبرود  هب  لاصتا  یارب  لاتیجید  نیبرود  تشپ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشابیم هنازخ 1401/8/21  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: 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

هتسب5446687 رادم  نیبرود  ریگ و  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 19)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5446796 نیبرود  هحفص 39)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراه5446197 هحفص 29)هاگتسد NVR و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

گولانآ گولانآ نیبرود   نیبرود هبهب   لاصتا   لاصتا یارب   یارب لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود تشپ   تشپ هاگتسد   هاگتسد  --  -- ریلپ ریلپ کسید   کسید دراه   دراه شزادرپ -- -- شزادرپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6969

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5457006 هرتناسنک  دیلوت  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)نیمأت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

ریاس5446292 تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هطوبرم تازیهجت 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

هتسب5446687 رادم  نیبرود  ریگ و  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  هحفص 19)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنربش5446035 بسچرب  برد و  اب  ییولیک  ینمیا 11/5  هکشب  هحفص 39)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

شرافس5446559 یاهرازفا  مرن  رارقتسا  هعسوت و  دیلوت ، یزاسدنتسم ، یحارط و  لیلحت ، تامدخ 
یرتشم

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5446654 مرن  یاقترا  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5446821 رادم  هحفص 47)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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