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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 ریت   ریت   2222 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,570هکس , 000149,570 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,060هکس , 000145,060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,5002 سیئوس14,500 سیئوس کنارف   323,500323,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع243,300243,300رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,6 1091 ,6 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   13,778یالط ,00013,778 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ377,310377,310دنوپ نپاژ نینی   دصکی   232دصکی , 170232 , 170

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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8383))

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

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

زا 88 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

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

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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 5  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

زا 88 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1400/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس کناب  هارمه  نفلت  رب  ینتبم  بو و  تحت  یاه  هناماس  ذوفن  تست  تامدخ  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم  35911664 و   - 35914980 :: نفلت نفلت
88969737 و 85193768

www.setadiran.ir www.banksepah.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000003000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480921 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس هزوح  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 7/847/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ترازو یهلا ، دیهش  نامتخاس  یرتنالک ، دیهش  سردآ  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
اهدادرارق رومادحاو  تراجتو  ندعم  تعنص ،

0211456-88905324-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه نفلت   نفلت ربرب   ینتبم   ینتبم وو   بوبو   تحت   تحت یاه   یاه هناماس   هناماس ذوفن   ذوفن تست   تست تامدخ   تامدخ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

یروانف یروانف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یناسنا  هیامرس  لک  هرادا  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  نکسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/3هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/05/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19 تعاس ات 

rrk.ir :: عبنم اتعبنم خروم 1401/5/8  تعاس 8  زا  یرازگراب   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 19

5481686 :: هرازه هرازه تعاس 13:30دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 4.040.000.000 

همان تنامض  ای  یرادرهش  هبعش  رهش  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر  هیاپ 202.000.000  تمیق  دصرد  هدرپس 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک  یکناب -  ربتعم 

یشابادخ  دک  دجسم  یوربور  هیدوصقم  نابایخ  تعاس  نادیم  زیربت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامزاس هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

04135535077 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دانسا دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 33

ینامتخاس ینامتخاس وو   ینارمع   ینارمع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ یهدناماس   یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب رارقتسا ، ، رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش
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ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005349000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480656 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 5000  هب   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  میقتسم  لاصتا  زاف  هس  روتنک  دیرخ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغ  ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگتسد دادعت 5000  هب   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  میقتسم  لاصتا  زاف  هس  روتنک  دیرخ  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 545,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   8,200,000,000 نیمضت :  غلبم 
تسین  دات  دروم  یصخش  کچ  تسا  دات  دروم  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناردنزام برغ  قرب  عیزوت  تکرش  ورین ، هچوک  شبن  نایریخ ، راولب  رهشون ،  ، 4651739948 یتسپ :  دک  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  دیدجت 1  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/99/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F : PLC SIEMENS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  45.000.000.000 دروارب :  غلبم 

لایر نیمضت 2.250.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 7539171057 دک  زاف 12  مهن  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731463728 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

077314633327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   50005000 دادعت   دادعت هبهب     GPRSGPRS لوژام   لوژام اباب   دنمشوه   دنمشوه هفرعت   هفرعت دنچ   دنچ یلاتیجید   یلاتیجید میقتسم   میقتسم لاصتا   لاصتا زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 55

P/F : PLC S IEMENSP/F : PLC S IEMENS ناونع : : ناونع 66
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  زا  داتس : هناماس  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 29/04/1401 هبنشراهچ  زور  تعاس 11  ات  خروم 52/04/1401 

tic.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481053 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا  بالقنا  عمتجم  عراش 2  زکرم  قیرح  ءافطا  تازیهجت  شزومآ  بصن و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 30.000.000.000 

همانرب نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  ربتعم  همان  یهاوگ  یراد  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم هیداحتا  اب  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدات  نینچمه  دنشاب و  یم  یعامتجا  نیمات  هافر و  راک و  ترازو  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  روشک ، هجدوب  و 

غلبم راک  عاجرادنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و  لایر - غلبم 1.800.000 دانسا :  شورف  دنشاب -  هتشاد  ار 
تشگرب لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  ¬ یم نارگ  ¬ هصقانم هک  دشاب  یم  لایر )  نویلیم  دصناپ  ودرایلیم  کی  لایر (   1.500.000.000

یوربور نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامهروما  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  رازگ :  ¬ هصقانم یناشن   :: سردآ سردآ
هقبط 8 تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ،  یدنق ، دیهش  نابایخ 

فکمه هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یدورو 17  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ، یناشن  لیوحت 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاتا 817  هقبط 8  رد  عقا  تالماعم و  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب 

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

88466779 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس   ) وراد زربلا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  یهگا  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  رثکادح   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز دنرب  نالعا  قیرح (  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  روظنم  هب  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  یبایزرا و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یتسد )  راکدوخ -  تروصب  قیرح  ءافطا  و 

 ... تیفیک و تیریدم ، یاه  هزوح  رد  یتفایرد  یاه  همانیهاوگ  هنوگره  ای  راکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق سردآ  هب  ناشیا  ماقم  مئاق  رتفد  ای  لماعریدم و  رتفد  هقبط 5  هرامش 3  کوان  نابایخ  کدوک  ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  اقیرفآ  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
تیریدم رتفد  متشه  تمکح  نابایخ  زربلا  یتعنص  رهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@alborzdarouco.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 88 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5l927hw3s5amc?user=37505&ntc=5481053
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5481053?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xy5whysgtna5d?user=37505&ntc=5480466
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5480466?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-467-PHD-85452-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-31هرامش عورش 21-04-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5481576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه  هب  راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرشف

هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریخذ هریخذ صوصخم   صوصخم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   راد   راد نیباک   نیباک وو   نتنت     55 وزوسیا   وزوسیا یلزید   یلزید تنویماک   تنویماک یساش   یساش یور   یور رایس   رایس یناسر   یناسر اوه   اوه وردوخ   وردوخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هدرشف هدرشف یسفنت   یسفنت یاوه   یاوه یزاس   یزاس

99

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

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

زا 88 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xnjwz2rwg78gq?user=37505&ntc=5481576
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5481576?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( ماع یماهس   ) وراد زربلا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تیالو  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  رثکادح   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  یافطا  نالعا و  راکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  سنمیز و  دنرب  نالعا  قیرح  ءافطا  نالعا و   ) متسیس یزادنا  هار  بصن و  روظنم  هب  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  یبایزرا و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  یتسد )  - راکدوخ تروص  هب 

یرجم  ناراکنامیپ  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تکرش ینوناق  تارغت  نیرخآ  یمسر و  همانزور  همانساسا ، تکرش ، تبث  یهگآ 

...و تیفیک  تیریدم ، یاه  هزوح  رد  یتفایرد  یاه  همان  یهاوگ  هنوگره  ای  راکنامیپ و  تیحالص  همان  یهاوگ 
هصالخ امرفراک ، مان  هژورپ ، ناونع  رب  لمتشم  نونک ) ات  لاس 1391  یادتبا  زا   ) هتشذگ لاس  رد 10  یمالعا  دنرب  اب  احیجرت  هباشم  هدش  ارجا  یاه  هژورپ  هموزر 

مالعتسا ماجنا  تهج  امرفراک  طبترم  رفن  سامت  هرامش  یفرعم  ارجا و  لاس  دادرارق ، غلبم  تحاسم ، تاصخشم ،
رد راک  هب  لوغشم  کیکفت  هب  راک  هقباس  یلیصحت و  کرادم  اب  تقو  مامت  لنسرپ  یماسا  تسیل  نینچمه  راکنامیپ ، تکرش  ینونک  ناریدم  صصخت  تاصخشم و 

راکنامیپ تکرش  ییارجا  دحاو 
هتشذگ لاس  رد 10  نایامرفراک  زا  یتفایرد  یبتک  همان  تیاضر 

راکنامیپ  تکرش  یلام  ییاناوت  دأت  رب  لاد  تادنتسم  کرادم و  هنوگ  ره  ای  یلایر و  رابتعا  یکناب  یهاوگ 

، اقیرفآ نابایخ  نارهت ، : سردآ هب  یروضح  تروصب  هدرشف  حول  کی  بلاق  رد  یتساوخ  رد  تادنتسم  لیوحت  قیرط  زا  ای  تکرش  لیمیا  قیرط  زا  لاسرا :  :: سردآ سردآ
نابایخ زربلا ،  یتعنص  رهش  نیوزق ، : سردآ هب  ناشیا  ماقم  مئاق  رتفد  ای  لماعریدم و  رتفد  هقبط 5 ، هرامش 3 ، کوان ، نابایخ  کدوک ، ناهج  هار  راهچ  هب  هدیسرن 

تیریدم رتفد  متشه ، تمکح 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@alborzdarouco.comسکف 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

قیرح5481053 ءافطا  تازیهجت  شزومآ  بصن و  لمح ، هحفص 6)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وو سنمیز   سنمیز دنرب   دنرب نالعا   نالعا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا  ) ) متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن روظنم   روظنم هبهب   تیحالص   تیحالص دجاو   دجاو راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع
(( یتسد یتسد  - - راکدوخ راکدوخ تروص   تروص هبهب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا

1010
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ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/22  زا  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480816 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز لودج  حرش  هب   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  روتنک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمضت غلبم  هاگتسد -  دادعت 5000  هب   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  میقتسم  لاصتا  زاف  هس  روتنک  دیرخ  دیدجت   - 1401/162 - 03

لایر   8.200.000.000
هاگتسد دادعت 25000  هب   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زافکت  روتنک  دیرخ  دیدجت   - 1401/162 - 08

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  رادیرخ  هدهع  هب  تبون ) ود  ره   ) هصقانم یهگآ  هنیزه  لایر -  دانسا 545.000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12467372 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/21  تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5480872 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا نژویف  یدنبلصفم و  روانش  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05832210099 :: 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

GPRSGPRS لوژام   لوژام اباب   دنمشوه   دنمشوه هفرعت   هفرعت دنچ   دنچ یلاتیجید   یلاتیجید روتنک   روتنک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

نژویف نژویف وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم روانش   روانش راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1212
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یزکرم ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/04/28هرامش  1401/04/18  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/28عبنم  1401/04/18  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهپ دناب  یاه  سیورس  یبایرازاب  شورف و  تیلماع  بذج  باختنا و  ییاسانش ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08632261003 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 851ق1401 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/08هرامش  1401/04/21  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qom.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/24عبنم  1401/05/24  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  لباک  هکبش  هعسوت  تایلمع  یارجاودیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2000000000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

37201920  : نفلت تاکرادت  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهپ نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس یبایرازاب   یبایرازاب وو   شورف   شورف تیلماع   تیلماع بذج   بذج وو   باختنا   باختنا ییاسانش ، ، ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش حطس   حطس ردرد   لباک   لباک هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجاودیرخ   یارجاودیرخ ناونع : : ناونع 1414
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -81-4-1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/25هرامش  : ات تلهم   1401/04/19  : زا تلهم   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/04/25عبنم  1401/04/19  - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481196 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/04/26دکدک    1401/04/26  - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یزکرم  نادنز  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122132  : نفلت ییاضر  رفعج   :: 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

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس 3850  تهج  C3850-NM-2-10G یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس 3750 تهج   C3KX-NM-10g

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07136112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنز نادنز یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1515

چیئوس چیئوس تهج   تهج   C3KX-NM- 10GC3KX-NM- 10G ناونع : : ناونع 1616
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSD-0210068 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ودعبنم یفیک : یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه 

5481533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب دوخ  زاین  دروم  زاگ  دض  شتآ و  دض  راجفنا ، دض  درادناتسا  لحاسارف  رنیتناک  هاگتسد  لماش 170  اعمج  یتماقا و  لوژام  عون  دیرخ 5  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن نیمات  تیحالص  دجاو  تکرش  کی  قیرط  زا  ریز  طیارش  قبط  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

یاهوکس رد  هدافتسا  یارب  درادناتسا DNV و  اب  یتشادهب  سیورس  هناخدرس و  اذغ ، ورس  لحم  هناخزپشآ ،  یتماقا ، یاه  لوژام  لماش  تبثم و  راشف  اهرنیتناک 
هیحان 2 یدنبنوزاب  رطخ  دعتسم  یزاگ و  طیحم  اب  ییایرد 

هراشا  دروم  یاه  هاگتسد  تخاس  هنیمز  رد  طبترم  یفاک و  هبرجت  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تفرگ و ...  دهاوخ  رارق  امرفراک  دیدزاب  دروم  یفیک  یبایزرا  لحارم  رد  هصقانم و  دنیآرف  رد  هک  ناریا  لخاد  رددیلوت  طخ  نتشاد 

:: سردآ سردآ

: مان تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم  :: 02183762604 و 5 ـ  نفلت نفلت
88969737 و 85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5480505 نفلت  رب  ینتبم  بو و  تحت  یاه  هناماس  ذوفن  تست  تامدخ  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5480656GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  میقتسم  لاصتا  زاف  هس  روتنک  دیرخ  دیدجت 
هاگتسد دادعت 5000  هب 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

فلخت5481516 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنیتناک رنیتناک هاگتسد   هاگتسد   170170 لماش   لماش اعمج   اعمج وو   یتماقا   یتماقا لوژام   لوژام عون   عون   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیعالطا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راگزور  :: عبنم یهگآعبنم جرد  زا  سپ  هتفه  ود  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکرمگ  رد  یتیزنارت ..  یتادراو ،  یتارداص ،  یاهالاک  یرادرب و )...  هرهب  تیریدم  یتیکلام ،، یاه  لوکساب  نیزوت  تامدخ  ماجنا  دراد  رظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس هس  تدم  هب  دادرارق  دقع  اب  ینواعت ) یصوصخ و   ) یتلود ریغ  شخب  هب  ددرگ  یم  نعت  هراجالا  لام  تروصب  ینوناق  عجارم  طسوت  نآ  تمیق  هک  ار  روشک 

.دیامن راذگاو 

دنشاب هتشاد  ار  کرمگ  رظن  دروم  طیارش  لوبق  لایر و  غلبم 200٫000٫000٫000  هب  تادهعت  ماجنا  نسح  همانتنامض  ندرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 336 موس  هقبط  ناریا  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ

82992384 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001418000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480643 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 2  ناتسا  یاههار  حطس  رد  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاف 2 ناتسا  یاههار  حطس  رد  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   13,827,257,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا   ، 6931998689 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 08433338400 نامتخاس  یردیح  هلا  تیآ  مالیا خ 

:: 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

یکرمگ یکرمگ ورملق   ورملق ردرد   یاه   یاه لوکساب   لوکساب نیزوت   نیزوت تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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کیبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005082000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480658 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم 20/11/1400 هرامش 28196/29/ش  تساوخرد  کیبآرهش و  یمالسا  یاروش  خروم 6/11/1400  هرامش 113/110/1400  زوجم  دانتسا  هب  ًامارتحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوادج و یزیمآ  گنر  یارجا  دراد ، رظن  رد  یرادر  ــ هش نیا  خروم 5/4/1401  هرامش 8502/29/ش  هب  کیبآ  یرادرهش  تالماعم  یلاع  نویسیمک  هسلج  تروص  و  ، 

غلبم ات  رظان  راک  روتسد  ینف و  تاصخشم  قبط  ینامیپ  تروصب  ار  کیبآ  رهش  حطس  یاهریگ  تعرس  رباعم و  هدایپ  نیرباع  ددرت  ریسم  یزیمآ  گنر 
.دیامن  راذگاو  طیارشلادجاو  ناراکنامیپ  هب  یرادرهش  عبانم  ریاس  یلخاد و  عبانم  لحم  زا  لایر   000/000/000/10

نیوزق  ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تعرس هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  رهش و  حطس  رباعم  لوادج  یزیمآ  گنر  یزاسکاپ و  وشتسش ، ، گنر هیهت  زا  تسا  ترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 . دیفس درز و  بیکرت  اب  اهریگ 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  یکناب  شیف  همان و  تنامض  یراذگراب  نیمضت :  تاحیضوت 

13:30 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهشرم نامتخاس  یناقلاط ، هلا  تیآ  راولب  کیبآ ، ناتسرهش  نیوزق ، ناتسا   ، 3441813113 یتسپ :  دک  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  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

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

یمومع هصقانم  ناوخارف  دیدجت  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050150000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ رجف   :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480912 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یمتسیس  هرامشب  هصقانم ) دیدجت   ) لودج شرفگنس و  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.363.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 04142253326-9 و 04142253318 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم وو   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 2020

لودج لودج وو   شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   راهچهرامش زور  زا  یهگآ ،  مود  تبون  پاچ  زا  سپ   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خروم 1401/02/29  هبنش 

عولط  :: عبنم :: 1401/05/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481516 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فلخت تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  9/000/000/000  : دروارب غلبم 

نویسیمک هدهع  هب  یریگ  میمصت  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   800/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  اه  داهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  تسا و 

یرادرهش هناخریبد  یلام و  روما   :: سردآ سردآ

5-43522134-071 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانادبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس هلحرم  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نطو توقای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  ینارمع  یاه  هژورپ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  دادرخ  نابایخ 15  یگنر  شوپفک  یارجا  - 

هشیدنا  نانکراک -  کراپ  لیمکت  - 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

هژورپ یارجا  تهج  یراکنامیپ  یاه  تکرش  فرط  زا  تلاکو  هنوگره  دریگ -  یمن  قلعت  حلاصم  توافتلا  هبام  لیدعت و  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصا رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  تیاس  زا  ربتعم  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  دشاب -  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه  دشاب -  یمن  لوبق  دروم 

یهگآ

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلخت فلخت تبث   تبث وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

نانکراک نانکراک کراپ   کراپ لیمکت   لیمکت نابایخ -  -  نابایخ یگنر   یگنر شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 3413/01/04/ص یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم :: 1401/05/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لایر  درایلیم  هدراهچ  رابتعا  اب  رهش ،  حطس  یاه  عطاقت  نیدایم و  یکیفارت  یهدناماس  یسدنه و  حالصا  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  هینبا  هتشر  تیحالص  یاراد  طیارش و  دجاو  یصوصخ  شخب  هب  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نویلیم  نیمضت 700/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  رد  عقاو  مرهج ،  یرادرهش  یسدنهم  ینف و  دحاو   :: سردآ سردآ

54234770-071 :: نفلت :: www.jahrom.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

نارهت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخشا زا  هلیسونیدب  .دیامن  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  لودج  حرشب  ار  دوخ  یاه  هژورپ  زا  دروم  جنپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ یم  لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  طیارش  دجاو  یقوقح 
( مود تبون   ) هقطنم 9 رباعم  حطس  رد  یکیفارت  یقفا  مئالع  یارجا  - 

هیحان 1  حطس  یاهنامتخاس  یزاس  مواقم  یزاسزاب و  یرادهگن ، ریمعت و  - 
هیحان 2  حطس  یاهنامتخاس  یزاس  مواقم  یزاسزاب و  یرادهگن ، ریمعت و  - 

( مود تبون   ) هقطنم 9 رد  نادنملاس  نیلولعم و  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  حطسمه  یسدنه و  حالصا  - 
( مود تبون   ) هقطنم 9 یکیفارت  تازیهجت  اه و  ناملا  دیرخ  - 

هرامش 21- یهگآ  وریپ  یهگآ  هیحالصا 
خروم 1401/17

هب فیدر 5  هژورپ  دروآرب  غلبم   1401/04/15
ددرگ یم  حالصا  لایر ) )10,000,000٫252

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  هئارا  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  لوا  هقبط  هقطنم 9  یرادرهش  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیدایم نیدایم یکیفارت   یکیفارت یهدناماس   یهدناماس وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

رباعم رباعم یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا نامتخاس -  -  نامتخاس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاسزاب   یزاسزاب یرادهگن ، ، یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یکیفارت -  -  یکیفارت یقفا   یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
...و ...و

2525

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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/040 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظط  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/04/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیدیالسا  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  دراد  رظن  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هگنل  ود  یئوشک  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و 

.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  تسویپ ) هشقن  تاصخشم و  قبط  )

لایر غلبمب 30.000.000  یکناب  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

33790548-024 :: نفلت :: WWW,iran-transfo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک ـ  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح  خروم 1401/04/25  زا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

تلافسآ تلافسآ شکور   شکور لپلپ ـ  ـ  هشرع   هشرع تخاس   تخاس ششوپ   ـ ـ ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقوقح صاخشا  هب  اه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل ـ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ناونع : . 1

ـ  لایر  29.000.000.000 هیلوا :  دروآرب  یتارباخم ـ  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یراوش  زوجم  تیحالص : 1401/36 ـ  هصقانم : هرامش 
تعاس 8 تاکاپ : ییاشگزاب  1401/05/13 ـ  داهنشیپ : لیوحت  تلهم  نیرخآ  1401/04/30 ـ  دانسا : تفایرد  تلهم  نیرخآ  لایر ـ   1.450.000.000 نیمضت : غلبم 

خروم 1401/05/15
یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   ـ

لایر  20.250.811.783 هیلوا :  دروآرب  یربارت ـ  هار و  هبتر 5  تیحالص : 1401/30 ـ  هصقانم : هرامش  هریمس ـ  لپ  یکشوک -  باراد  دیهش  هندرگ  یریگ  هکل  ناونع : . 1
تعاس 8 تاکاپ : ییاشگزاب  1401/05/09 ـ  داهنشیپ : لیوحت  تلهم  نیرخآ  1401/04/30 ـ  دانسا : تفایرد  تلهم  نیرخآ  لایر ـ  . 1.012.540.590 نیمضت : غلبم   ـ

خروم 1401/05/10
یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ   ـ

 : هیلوا دروآرب  یربارت ـ  هار و  هبتر 5  تیحالص : 1401/10 ـ  هصقانم : هرامش  زردوگیلا ـ  یکدنپ  یرتم  هناهد 45  ود  ییاپرخ  لپ  هشرع  تخاس  ناونع : . 1
ـ  1401/05/09 داهنشیپ : لیوحت  تلهم  نیرخآ  1401/04/30 ـ  دانسا : تفایرد  تلهم  نیرخآ  لایر ـ   8.134.585.650 نیمضت : غلبم  لایر ـ   162.691.713.003

خروم 1401/05/10 تعاس 8  تاکاپ : ییاشگزاب 
یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ   ـ

139.168.897.059 هیلوا :  دروآرب  یربارت ـ  هار و  هبتر 5  تیحالص : 1401/38 ـ  هصقانم : هرامش  وره ـ  لپ  دابآ -  مرخ  یبونج  یدنبرمک  تلافسآ  شکور  ناونع : . 1
: تاکاپ ییاشگزاب  1401/05/09 ـ  داهنشیپ : لیوحت  تلهم  نیرخآ  1401/04/30 ـ  دانسا : تفایرد  تلهم  نیرخآ  لایر ـ   6.958.444.853 نیمضت : غلبم  لایر ـ 

خروم 1401/05/10 تعاس 8 
1401/39 نالوجنالاچ ـ  وره -  لپ  تلافسآ  شکور  . 2

1401/40 نانابش ـ  هلم  هندرگ  دابآ  مرخ  روحم  تلافسآ  شکور  . 3
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

هار و هبتر 4   ) رتالاب هبتر  تیحالص  یاراد  تسیابیم  راکنامیپ  دشاب ، یربارت  هار و  هبتر 5  زاجم  تیفرظ  زا  رتارف  راکنامیپ  یداهنشیپ  تمیق  هچنانچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یربارت )

دنیامن تکرش  هصقانم  نیارد  دنناوتیم  راجاس  هاگیاپ  رد  تکرش  مسا  ندوب  ربتعمزینو  یلایرو )  یدادعت  ) دازآ تیفرظ  نتشاد  طرش  هب  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ 
هام  3 اتدیدمت لباق  هام و   3 رابتعا تدماب  روکذم  هصقانم  ناونع  اب  قباطم  یتلود و  نیماضت  همان  نآ  رد  هدشرکذ  لوبق  لباق  نیماضت  تروصب  تکرش  هدرپس  عون 

یزکرم یلم  کناب  دزن   610100004166063752736249IR ابش هرامش 4166063752736249  باسح  هب  یزیراو  شیفایو  یکناب  همانتنامض  یاربرگید 
هئارا هصقانم  دانسا  فلا  تکاپ  تایوتحم  تمسق  رد  هدش  دیق  طیارش  ناتسرل و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  مان  هب  دابآ  مرخ  ناتسرهش 

.دش  دهاوخن  هدادرثا  بیترت  نآ  ریاظنو  یصخش  کچ  ررقم ، نازیم  زارتمک  یاه  هدرپس  شودخم ، یاه  هدرپس  هدرپس ، دقاف  یاهداهنشیپ  هب  .ددرگ 
روضح هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  دنناوت  یم  دنا ، هدرک  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  مزال و  کرادم  دانسا و  هک  ینایضاقتم  هیلک 

دنشاب هتشاد 
تسا راتخم  تاداهنشیپ  لبوق  ای  در  رد  امرفراک 

تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  دانسا :/ تفایرد   :: سردآ سردآ
هناخریبد یتسپدک 6819613831 -  ولیس - بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ -  مرخ  سردآ  هب  یکیزیف  تروصب  دیاب  روکذم  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  فلا : تاکاپ  هئارا 

.ددرگ لاسرا  ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تالماعم  نویسیمک 

:: نفلت :: www.setadiran.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

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

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

زا 88 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w39xb6g9lcqyr?user=37505&ntc=5480531
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5480531?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ونهد یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094042000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  دانسا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480535 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنک  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  ناوخارف  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ونهد  یاتسور  حطس  یریوصت  شیاپ  هژورپ 

ونهد  یاتسور  ارجا  لحم 
لایر هیلوا 8.644.880.000  دروآرب  غلبم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  نیمضت 432.244.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1819151663 ونهد - یرایهد  دجسم ، نابایخ  ونهد ، یاتسور  انیس ، نبا  نادیم  رصمق ، هداج  رهشرقاب ، : سردا  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/8/22عبنم رابتعا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481198 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.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

اتسور اتسور حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2929
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ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 19هرامش تعاس 8  زا 1401/4/22  دانسا  تفایرد   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 8  هب  رهظ  زا  دعب 

نطو توقای   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481569 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  بعش  ناشاک و  هبعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یکینورتکلا و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  ناشاک و  هبعش  : هژورپ ءارجا  لحم 

یریوصت تراظن  یتینما و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ و  ءارجا ، یحارط ، شورف ، هقباس  یاراد  : راکنامیپ شریذپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هناماس 1456  :: نفلت :: setadiran.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5481516 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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تباقر یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دزمتسد قوقح و  تخادرپ و  تفایرد و  یدهعت و  یرادباسح  ) یلام رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003085000006 زاین :  هرامش 

( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هلاسکی ینابیتشپ  1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دزمتسد قوقح و  تخادرپ و  تفایرد و  یدهعت و  یرادباسح  ) یلام رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب  هدرک و  تشاد  دای  تسویپ  لودج  رد  انیع  ار  دوخ  خساپ  افطل  مرتحم  ناگدننک  نیمات 

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88075970-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  تینما  یزاسدنمشوه و  ینامزاس ، یرامعم  رتفد  هنماد  رد  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  یزیمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000019 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

IT هزوح یزیمم  1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یزیمم هنماد  تادنتسم  هئارا  / تاطابترا تاعالطا و  تینما  یاهرادناتسا  قابطنا  یزیمم  شیارگاتفا  یتیریدم  تامدخ  رد  ربتعم  همانیهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  تاعالطا  یاشفا  عنم  همانقفاوت  اضما  نامزاس و  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  هعجارم  زا  سپ...و  یکیزیف  هدودحم 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دزمتسد دزمتسد وو   قوقح   قوقح وو   تخادرپ   تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد وو   یدهعت   یدهعت یرادباسح   یرادباسح )) یلام یلام رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3131

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما وو   یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ینامزاس ، ، ینامزاس یرامعم   یرامعم رتفد   رتفد هنماد   هنماد ردرد   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 3232
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تشر رویرهش  هدفه  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا   . تسویپ طیارش  ساسارب  تاعالطا  یروانف  سانشراک  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093621000008 زاین :  هرامش 

تشر رویرهش  هدفه  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ورین رفن  2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144654379 یتسپ :  دک  رهش ،  کراپ  یوربور  یتدایس -  دیهش  نابایخ  وجمان -  نابایخ  تشر -  نالیگ -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369262-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369262-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس لسناریا و  لوا –  هارمه  یاهروتارپا  قیرط  زا  اه  کمایپ  ریاس  فرصم و  تیریدم  ضوبق ،  هاتوک  یاه  کمایپ  لاسرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهروتارپا

1101005166000084 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا اتفا   اتفا یهاوگ   یهاوگ هئارا   هئارا  . . تسویپ تسویپ طیارش   طیارش ساسارب   ساسارب تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3333

ریاس ریاس وو   لسناریا   لسناریا لوا  –   لوا هارمه   هارمه یاهروتارپا   یاهروتارپا قیرط   قیرط زازا   اهاه   کمایپ   کمایپ ریاس   ریاس وو   فرصم   فرصم تیریدم   تیریدم ضوبق ،  ،  ضوبق هاتوک   هاتوک یاه   یاه کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا ناونع : : ناونع
اهروتارپا اهروتارپا
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" راکو بسک  یاهرازفا  مرن  یارب  لیاف  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و   " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000039 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712129  : یشخرد سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" راکو راکو بسک   بسک یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یارب   یارب لیاف   لیاف تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط  " " تامدخ تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535
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ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5480429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس یقبام  دیسررس 1403/10/24  خیرات  لایر  نویلیم  تخادرپ 3260  ( دشاب یم  تسویپب  تاصخشم  ) شتآ هراوید  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم   % هنالاس 15 لیزنت  دوس   1403/06/26

1201003224000033 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هعبات  یاهنادنز  رد  یزادنا  هار  بصن و  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157713111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یلباک  لپ  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33311101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323864-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شتآ شتآ هراوید   هراوید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یتسویپدادرارقو  تیلاعف  هضوحو  تکرش  دانسا  هیلک   / دشاب طبترم  یتسیاب  تکرش  تیلاعف  هزوح   / ناتسرامیبدانسا نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  هناماسردو  نکساروهممو  اضما 

1101000257001285 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یتمدخ هتسب  1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرخ 09157422434

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یتسویپدادرارقو   یتسویپدادرارقو تیلاعف   تیلاعف هضوحو   هضوحو تکرش   تکرش دانسا   دانسا هیلک   هیلک  / / دشاب دشاب طبترم   طبترم یتسیاب   یتسیاب تکرش   تکرش تیلاعف   تیلاعف هزوح   هزوح  / / ناتسرامیبدانسا ناتسرامیبدانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماسردو   هناماسردو نکساروهممو   نکساروهممو اضما   اضما
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نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هعسوت  ینابیتشپ و  ینامزاس و  زاس  همانرب  لاتروپ و  رازفامرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000063 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیون یاه  یروانف  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یکناب  یکینورتکلا  تامدخ  عماج  لاتروپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ هعسوت  ینابیتشپ و  ینامزاس و  زاس  همانرب  لاتروپ و  رازفامرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباقر یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسنا عبانم  یرادا و  نویساموتا  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003085000007 زاین :  هرامش 

( تباقر یاروش   ) تباقر یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هلاسکی ینابیتشپ  1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناسنا عبانم  یرادا و  نویساموتا  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هدرک و  تشاد  دای  تسویپ  لودج  رد  انیع  ار  دوخ  خساپ  افطل  مرتحم  ناگدننک  نیمات 

1467873313 یتسپ :  دک  هرامش 75 ،  یلامش  ناشفارز  نابایخ  کناویا  نابایخ  زاف 4  سدق  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88075970-021  ، 88088432-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88080323-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینامزاس   ینامزاس زاس   زاس همانرب   همانرب وو   لاتروپ   لاتروپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3838

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم وو   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادمودانسا ساسارب   share folder و File server فیرعت تیلباقاب   WebGateway رازفا مرن  هخسن 7.7.1  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

1101001218000108 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ناشکهک  نازاس  هدنیآ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یدنب هتسب  دقاف  نیزرف  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
دنمشوه نیمزرس  راک  هار  هدننک  هضرع  عجرم   IWIN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  سامت  زکرم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WebGatewayWebGateway رازفا   رازفا مرن   مرن   7.7.17.7.1 هخسن   هخسن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  مان  هب  هکبشربراک  دادعت 900  هب   corporate هخسن شیوداپ  رازفادب  دض  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیافرد  یمالعا  طیارش  قباطم 

1101003312000060 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   ultimate لدم سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناجیابرذآ 

هتسب 900 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  لمع  کالم  یباختنا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37287611-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corporatecorporate هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ رازفادب   رازفادب دضدض   سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101003180000055 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37275577-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37275556-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسپ تسپ تکرش   تکرش یصاصتخا   یصاصتخا رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   (( یزاسدکوئژ یزاسدکوئژ  ) ) یمقر یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک ییایفارغج   ییایفارغج تاصتخم   تاصتخم نعت   نعت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هب 64  زا 32  طابترا  ناهام  ارزفا  مارن  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000095 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
سامت هب 64  زا 32  طابترا  ناهام  ارزفا  مارن  اقترا  - 

یرابتعا تخادرپ 
.دامن لصاح  سامت  یمیظع  ینیسح و  مناخ  هرواشم 88492253  تهج 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  یمیظع  ینیسح و  مناخ  هرواشم 88492253  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت هبهب  6464     3232 زازا   طابترا   طابترا ناهام   ناهام رازفا   رازفا مارن   مارن اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 ناریا  رامآ  زکرم  رد   ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  هرواشم  یراکنامیپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  تامدخ  ینف  حرش  دادرارق و  سیون  شیپ 

1101003013000081 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 ناریا  رامآ  زکرم  رد   ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  هرواشم  یراکنامیپ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تسویپ  تامدخ  ینف  حرش  دادرارق و  سیون  شیپ 

 . تس یمازلا  ناریا  رامآ  زکرم  تسارح  هرادا  مالعتسا  هیدیئات 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5481736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/07/16 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

ISMSISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا هرواشم   هرواشم یراکنامیپ   یراکنامیپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4444

رپینوج رپینوج سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 88 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tfaq62k6j7g7d?user=37505&ntc=5481464
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5481464?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u76kszg7hh3mv?user=37505&ntc=5481736
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5481736?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5481763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنس کیلک  رازفا  مرن  ناونع : 

14011521 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/07/20 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مظنم5480878 ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخکالپ5481687 یتراظن و  ننیبرود  بصن  هحفص 74)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنس سنس کیلک   کیلک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتفرشیپ یژولونکت  یتعنص و  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکارتشا دنمشوه  هخرچود  هاگتسیا  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004946000028 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 7 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  لاسرا  تسویپ  هب  تساوخرد  تاصخشم  .یکارتشا  دنمشوه  هخرچود  هاگتسیا  ثادحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7631818356 یتسپ :  دک  یولع ،  غاب  تفه  نابوتا  یاهتنا  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33776611-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33776617-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکارتشا یکارتشا دنمشوه   دنمشوه هخرچود   هخرچود هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4747

TEMPERATURE/HUMIDITY SWITCH"SCHISCHEK" MODEL:EXBTEMPERATURE/HUMIDITY SWITCH"SCHISCHEK" MODEL:EXB ناونع : : ناونع 4848
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 TEMPERATURE/HUMIDITY SWITCH"SCHISCHEK" MODEL:EXB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب همیمض  دانسا  ینف  حرش  قباطم  ًاقیقد 

1101091475000199 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

یتدورب هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

یتمواقم امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

راشف رتیمسنرت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس دنمشوه  - نامتخاس قرب  هاگراک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000093 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ   . ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  ینف  تاصخشم  اب  تساوخرد  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اینروصنم سدنهم  یگنهامه 09112524654  تهج  هرامش  دریذپیم  ماجنا  ناتسا  سانشراک  دات  اهالاک و  لاسرا  زا  سپ  زور  هس  تخادرپ..دشابیم 

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

34562002-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-363-669 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5481384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 03-05-1401 عورش 21-04-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  تراک - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس دنمشوه   دنمشوه -- نامتخاس نامتخاس قرب   قرب هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

تراک تراک ناونع : : ناونع 5050

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-362-555 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5481406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیرحت تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-249-510 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئ وس  نشیزوپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیرحت کیرحت تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

چیئ چیئ وسوس   نشیزوپ   نشیزوپ نیمات   نیمات 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 88 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/puzuapj4w4psz?user=37505&ntc=5481406
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5481406?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e37zsppuusytw?user=37505&ntc=5481411
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5481411?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-976-PHS-85523-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5481436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLE دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-77-1401-580-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5481636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Product: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : SIMATIC S7-400H, CPU 414H Central processing unit دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
for S7-400H and S7-400F/FH, 4 interfaces: 1 MPI/DP, 1 DP and 2 for sync modules, 1.4 MB memory (700 KB data/700 KB

هاگتسد دادعت 4  ( program

:: 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

ABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLEABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5353

 ...  ... Product: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : S IMATICProduct: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : S IMATIC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/01عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/08/01 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5481719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/08/01 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

obaraobara ناشن   ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656
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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 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detector-max xt ll تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001984 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رس یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   BW هدنزاس عجرم   BW-Max XT لدم زاگ  صیخشت  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

gas detector-max xt ll :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0150175 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gas detector-max xt llgas  detector-max xt ll ناونع : : ناونع 5757
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یر تاسیسأت  هواس و  تاسیسات  رد  رطخ  یرارطضا  طیارش  مالعا  ریژآ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000158 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-75-1401-576-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GE: ربمان تراپ   Fenwal: 17343-113-950 F ربمان تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 5   Fenwal دنرب :   287A1321P002

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاسیسات تاسیسات ردرد   رطخ   رطخ یرارطضا   یرارطضا طیارش   طیارش مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5858

یترارح یترارح روتکتد   روتکتد گنیتیافریاف   گنیتیافریاف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5959
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یتموکح تاریزعت  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 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریوصت  قبط   Backup Appliances نابیتشپ زاس  هریخذ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003020000037 زاین :  هرامش 

یتموکح تاریزعت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هلا دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   QUANTUM SCALAR 50 TAPE BACKUP لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

داژن ول  امسط  یدریو 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ ریوصت  قبط   Backup Appliances نابیتشپ زاس  هریخذ  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد  خساپ  تسویپ  قبط  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دکناریا 

دشاب  یروف  لیوحت  امتح 
ددرگ همیمض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  امتح 

1314665351 یتسپ :  دک  کالپ 1816 ،  داژن  یقیتع  هچوک  شبن  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  رصع  یلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42564327-021  ، 42564429-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42564435-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ریوصت   ریوصت قبط   قبط   Backup AppliancesBackup Appliances نابیتشپ   نابیتشپ زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WS -9200L -48P -4G –E تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد   2

 9200l-S tack –Kit
ددع  2

1101001059000023 زاین :  هرامش 
ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دوش یراذگراب  هناماس  رد  هدش  رومهم  روتکاف  شیپ  امتح  دوش و  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   92009200 l-S  tack  l-S  tack  –Kit Kit 22 هاگتسد   هاگتسد   WS -9200L -48P -4G WS -9200L -48P -4G –E E 22 ناونع : : ناونع 6161
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یزرواشک یاه  کرهش  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 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  مالقا  هارمه  هب  لماک  چوس  نس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001443000035 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   QW938A لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  کی  تروص  هب  زاین  نیا  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  مالقا  ریاس  هارمه  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  زاین  نیا  دیرخ  -2

7515784311 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  کرش  دیحوت  هار  هس  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332715-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340482-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ  - لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000525 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 240  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ مالقا   مالقا هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک چوس   چوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 6262

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسا تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ندرکرپ   ندرکرپ -- لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 6363
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001262000250 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نایناریا یماح  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SNOM یتراجت مان   SNOM 360 لدم  IP business نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 104 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

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

1401/05/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

6464
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091981000022 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2040 لدم  SAN Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامیلس یاقا  هرامش 09129345582  اب  رتشیب  یلیمکت و  تاعالطا  یارب  تس  یمازلا  هلاسکی  ربتعم  یتناراگ  .دراد  تسویپ  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت 

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338340-084  ، 33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار تیریدم  زکرم  نامتخاس  هکبش  تازیهجت  ییاج  هباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000048 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اههار  تیریدم  زکرم  نامتخاس  هکبش  تازیهجت  ییاج  هباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09109472007 ییوگخساپ تهج  سامت  هرامش 

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN StorageSAN Storage هنایار   هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6565

اههار اههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ییاج   ییاج هباج   هباج ناونع : : ناونع 6666
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5480548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

601E لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000131 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئوس تن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000105 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN Net Suite یتراجت مان   Net Suite لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

60160 1 EE  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 6767

تیئوس تیئوس تنتن   ناونع : : ناونع 6868
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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 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  - یطابترا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000191 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

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

دامرف لصاح  سامت  یدحرس  مناخ  هرامش 05431166259  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   - - هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5480769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 CCR1016-12G کیتورکیم رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ اب  دنبکآ 

1101003101000128 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایرآ هکبش  یبایریسم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   RouterBOARD یتراجت مان   CCR1016-12G لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هباشم  یالاک  هباشم و  دکناریا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رادیرخ  رابنا  لیوحت  لحم 

دریگیم ماجنا  هناماس  هب  راهظا  رادرب و  هرهب  داتو  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  ات 10  هیوست 

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

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/21  تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/01 تاکاپ : خیرات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480868 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/02  - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا  یرادرهش  کرهش   GPON یشکلباک راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ  هقطنم  تارباخم  یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05832210099 :: 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

یتناراگ یتناراگ اباب   دنبکآ   دنبکآ   CCR10 16 - 12GCCR10 16 - 12G کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 7070

GPONGPON  یشکلباک یشکلباک راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 7171
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  مامضنا  هب   Cisco WS-C3850 - 48T-S چیوس ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ گربراک 

1101000071000076 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48T-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  ًادج  یتسویپ  گربراک  قیقد  هعلاطم  نودب  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام هقطنم  هپس  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 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000053 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رتم  3,050 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گربراک گربراک ردرد   جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم مامضنا   مامضنا هبهب     Cisco WS-C3850 -  48T-SCisco WS-C3850 -  48T-S چیوس   چیوس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

7272

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  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 20 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000087 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  205 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26146102 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش نایاپ  1401/04/20 ـ  عورش : نامز   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 13:30  دانسا :

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481043 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میس  یب  ییویدار و  تاطابترا  یاه  لکد  یهدناماس  حرط  صوصخ  رد  زوجم  رودص  تقوم و  یرادرب  هرهب  تامدخ  یاهب  لوصو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب : هقبط 

ادتبا دنا ، هدومنن  تبث  ار  دوخ  تاعالطا   Vendor.mashhad.ir سردآ هب  ناگدننک  نیمات  هناماس  رد  هچنانچ  مالعتسا  رد  تکرش  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تهج ار  دوخ  تساوخرد  روبع  زمر  یربراک و  مان  ندرک  دراو  اب  یهگآ  نیمه  رد  تیحالص  دات  زا  سپ  هدومن و  دراو  هطوبرم  هناماس  رد  ار  دوخ  لماک  تاعالطا 

.دامن تبث  دانسا  تفایرد 
ناگیار  دانسا : هنیزه 

ریخ دیدجت 
اه : هتشر 

هبتر 4 لقادح  یفنص ـ  یزاسون و  قوعم  یهدب  لوصو  ناراکنامیپ -  . 1

تیاس  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ،  شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک : رازگرب 

05131296708 05131296542  ـ ینف : سانشراک   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   وو   ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه لکد   لکد یهدناماس   یهدناماس حرط   حرط صوصخ   صوصخ ردرد   زوجم   زوجم رودص   رودص وو   تقوم   تقوم یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تامدخ   تامدخ یاهب   یاهب لوصو   لوصو ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصناب ددع  یجورخ 24  تروپ  دادعت   kx-tdy6178 گولانآ یلخاد  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000147 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رترب هشیدنا  نیوکت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . CISCO Co هدنزاس عجرم   WS-X4606-X2-E لدم یتارباخم  هکبش  رتور  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09359367995  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه  روتکاف - شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3269005-0563  ، 22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000094 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یتیا  تازیهجت  - 

ههام تخادرپ 5 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصناب بصناب ددع   ددع یجورخ  2424   یجورخ تروپ   تروپ دادعت   دادعت   kx- tdy6178kx- tdy6178 گولانآ   گولانآ یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7676

یتیا یتیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یرتم هقلح 305   30
1101004813000140 زاین :  هرامش 

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

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

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

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

دشاب لقادح 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   - 3

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 دشاب ) ) دشاب لقادح  77   لقادح دیاب   دیاب تست   تست ردرد   لباک   لباک مورده   مورده  ) ) CAT6 UTP LSZH 305mCAT6 UTP LSZH 305m  دنارگل دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
یرتم یرتم   305305 هقلح   هقلح

7878
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هعسوت رابنا  ) تالآ نیشام  هرادا  یرادا  نامتخاس  هکبش  یزادناهار  یشک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000045 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( هعسوت هعسوت رابنا   رابنا )) تالآ تالآ نیشام   نیشام هرادا   هرادا یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7979

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا وو   مدوم   مدوم ،، تروپ تروپ   88 چیوس   چیوس ،، کولف کولف رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  تنیوپ  سسکا  مدوم و  ، تروپ چیوس 8  ، کولف رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000090 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP608K لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
یریشمش دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8961ND لدم میس  یب   ADSL اتید مدوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
تیفیک

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

هورگ هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE هدنزاس عجرم   FLUKE یتراجت مان   FLUKE DSX2-8000 لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
ادرف متسیس  اتهب  نیسدنهم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ هارمه  ون  ای 7962  وکسیس 7961 یتیریدم  یزیمور  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000066 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   7962G لدم  IP Base عون  IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه ونون     79627962 ایای   79617961 وکسیس   وکسیس یتیریدم   یتیریدم یزیمور   یزیمور یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 8181
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نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ییویدار تنرتنیا  یرارقرب  صوصخ  رد  هیمیمض  مالعتسا  مرف  رد  جردنم  یاه  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001461000012 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 

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

اوآرهپس یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 5+18 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 12 دادعت : 

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

.دشابیم یرورض  داتس  هناماس  رد  هدش  لیمکت  مالعتسا  مرف  یراذگراب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن و  ، ییاجباج ، لاقتنا ، لمح لماش  ) یبناج یاه  هنیزه  هنوگره  دشاب و  یم  داش  درآ  هناخراک  یوربور  - نارهت هداج  رتمولیک 2   – تشر اهالاک :  لیوحت  لحم 

.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  سیورس )... 

4198919349 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  رتمولیک 2 - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33660016-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661426-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ییویدار .ییویدار تنرتنیا   تنرتنیا یرارقرب   یرارقرب صوصخ   صوصخ ردرد   هیمیمض   هیمیمض مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم یاه   یاه الاک   الاک ناونع : : ناونع 8282
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  قرب  ولبات  هاگتسد  ود  یبصن و  تاقلعتم  کر و  اب  سا  یپ  وی  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000244 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 27 نتراک  A 100 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB100F دک یدیسا  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

قرب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HCH-400-25A لدم  IP 42 تظافح هجرد   A 2500-100 نایرج تدش   V 400 ژاتلو روآ  جنچ  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
دربیاه

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

دربیاه قرب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HCH لدم  IP 42 تظافح هجرد   A 3200-250 نایرج تدش   V 400 ژاتلو روآ  جنچ  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کین  تس  هدنزاس  عجرم  کین  تس  یتراجت  مان   SET150 لدم  BACK UP یرتاب هارمه  هب   KVA 40 سا یپ  وی  کر  الاک :  مان 

کین تس  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09125967136  هب  ادوس  شتآ  یاقآ  اب  ینف  تالاوس  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعلاطم تقد  هب  یتسویپ  قاروا  ددرگ و  ظاحل  تمیق  دروارب  ماگنه  رد  ددرگ  یم  بوسحم  قرب  ولبات  تاقلعتم  وزج  مه  لصو  عطق و  یاهدیلک  یطابترا و  یاهلباک 

رکشت اب.ددرگ 

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   یبصن   یبصن تاقلعتم   تاقلعتم وو   کرکر   اباب   ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 8383
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTU90وECBL کالب متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000045 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 5 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تارغتو سیسات  یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناراکنامیپ   . تسیمازلا مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزا  هدشءاضماورهم  تروصبار 

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RTURTUوو 9090 ECBLECBL کالب   کالب متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8484
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبثم دنارگاب  یس  ید  هب 24  لدبم 48 ددعراهچ  هارمه  هب  هکبش  تحت  لانرتسکا  مرالآ  لاسراو  یروآ  عمج  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد برد  یرتم  یتناس  تکاد 20 رتم  تسیب  تاو و  240

1101001022000518 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

دیریگب سامت  نفلت 09188129052 اب  ماهبا  هنوگره  تروصرد  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبثم تبثم دنارگاب   دنارگاب یسیس   یدید   هبهب  2424   4848 لدبم   لدبم ددعراهچ   ددعراهچ هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت لانرتسکا   لانرتسکا مرالآ   مرالآ لاسراو   لاسراو یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
راد راد برد   برد یرتم   یرتم یتناس   یتناس 2020 تکاد   تکاد رتم   رتم تسیب   تسیب وو   تاو   تاو 240240

8585
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تدم 30  رد  هاگتسد  یتارباخم 3  کیتامونپ  یاه  لکد  ریمعت  یا و  هرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000149 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09359367995  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه  روتکاف - شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3269005-0563  ، 22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/07/18عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481696 :: 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 : 

2022/07/18 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

زور زور   3030 تدم   تدم ردرد   هاگتسد   هاگتسد یتارباخم  33   یتارباخم کیتامونپ   کیتامونپ یاه   یاه لکد   لکد ریمعت   ریمعت وو   یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8686

140 1140 1 میسیب میسیب یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8787
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5481727 :: 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 : 

2022/07/15 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاسدنمشوه و5480254 ینامزاس ، یرامعم  رتفد  هنماد  رد  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  یزیمم 
یزاجم یاضف  تینما 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 74)نیبرود5480263 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاهروتارپا5480305 قیرط  زا  اه  کمایپ  ریاس  فرصم و  تیریدم  ضوبق ،  هاتوک  یاه  کمایپ  لاسرا 
اهروتارپا ریاس  لسناریا و  لوا –  هارمه 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5480382dvr هلاناک ریواصت 32  طبض  هحفص 74)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شتآ5480429 هراوید  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نما5481222 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هحفص 74)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنس5481763 کیلک  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینوساناپ کینوساناپ کرام   کرام اباب   لوژام   لوژام تراک   تراک متیا   متیا نیمات  33   نیمات ناونع : : ناونع 8888
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زربلا ناتسا  هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یکیفارت تازیهجت  بصنو  دیرخ  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095345000005 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   9 هقطنم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک انیس  کیفارت  یتراجت  مان   40x40 cm عبرم یراطخا  عون  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا - دشاب نارهتو  زربلا  ناتسا  هدودحم  رد  احیجرت  هدننک  تکرش  (- یتسویپ تاصخشم  قبط   ) یکیفارت تازیهجت  بصنو  دیرخ  مالعتسا  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مالعتسا  فذح  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب  مدع  - دشابیم هباشم  دک 

3133815985 یتسپ :  دک  زومآ ،  شناد  یادهش  راولب  ریت -   7 جرک - زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700551-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32717232-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 09173638196 ددع  رادقم 20  یرتم  ینتب 2  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000356 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم   C پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شانشراک یگنهامه  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 8989

یرتم یرتم   22 ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 88 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u2krywanlrrhw?user=37505&ntc=5480239
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5480239?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p8c2ftrfsn8fq?user=37505&ntc=5480359
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5480359?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ولباتددع  یسیونزاب 20  یزیمآ و  گنر  ، ناتسا قطانم  رد  یزلف  یولبات  ددع  بصن 9  ینتب و  یولباتددع  بصن 8  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا رد  تسویپ  تامدخ  حرش  هب  ناتسا  قطانم 

1101004410000079 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  دوب .  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هطوبرم  یاهدحاو  طسوت  درکراک  دات  زا  سپ  دقن و  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مالعتسا  تسویپ  هدش  هتساوخ  تامدخ  حرش  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  فراعتمان  یسانشراک و  ریغ  یتمیق  تاداهنشیپ  هب  .دشابیم 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ریت _  تفه  نابایخ  ربنلق _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658798 یتسپ : 

33417162-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33417164-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دد ولبات   ولبات ددع   ددع   2 020 یسیونزاب   یسیونزاب وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ،، ناتسا ناتسا قطانم   قطانم ردرد   یزلف   یزلف یولبات   یولبات ددع   ددع   99 بصن   بصن وو   ینتب   ینتب یولبات   یولبات ددع   ددع   88 بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  مظنم  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096826000003 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  مظنم  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مظنم مظنم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، تسا هباشم  دک  ناریا  لوط ) رتم  ای 10000  ددع  فقس 20000  ات   ) درادناتسا رایع  اب  ینابایخ 14*50*40  ینامیس  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ یاه  لیاف  هب  دوش  عوجر 

1101093395000013 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رهشامه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یردنکسا اضریلع   cm 45 عافترا  50x15 cm داعبا ینتب  یسرپ  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هب  دوش  عوجر  تسا ،  هباشم  دک  ناریا  لوط ) رتم  ای 10000  ددع  فقس 20000  ات   ) درادناتسا رایع  اب  ینابایخ 14*50*40  ینامیس  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرک ناتسا  رهشامه  رد  لیوحت  یتسویپ ؛ یاه 

7838119151 یتسپ :  دک  رهشامه ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  راولب  رهشامه  ناجریس  نامرک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235713-034  ، 42375760-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42375713-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا رایع   رایع اباب     4040 ** 5050 ** 1414 ینابایخ   ینابایخ ینامیس   ینامیس لودج   لودج ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  اب  قبطنم  لوطرتم ) ای 10000  ددع   20000  ) فقس ات  درادناتسا  رایع  اب  داعبا 40*50  هب  ینابایخ  اویناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093395000014 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رهشامه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نویساولا هدننک  هضرع  عجرم  نتب  روشناد  یتراجت  مان  یددع  تلاپ 20   cm 15 تماخض  35x40 cm داعبا اویناک  شیپ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  اب  قبطنم  لوطرتم ) ای 10000  ددع   20000  ) فقس ات  درادناتسا  رایع  اب  داعبا 40*50  هب  ینابایخ  اویناک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
؛ دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  لیاف  تسا  دنمشهاوخ 

7838119151 یتسپ :  دک  رهشامه ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  راولب  رهشامه  ناجریس  نامرک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235713-034  ، 42375760-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42375713-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ساسا  رب  ییارجا  تایلمع  هیلک  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  رد  لودج  کت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005802000009 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ماطسب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنازخ دانسا  دقن و  هوجو  لحم  زا  تسویپ  طیارش  ساسا  رب  ییارجا  تایلمع  هیلک  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  رد  لودج  کت  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32522700-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32522050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسا درادناتسا رایع   رایع اباب     5050 ** 4040 داعبا   داعبا هبهب   ینابایخ   ینابایخ اویناک   اویناک ناونع : : ناونع 9494

لودج لودج کتکت   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9595

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

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   ) یتسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  رتم  یتناس   230*340 داعبا هب  هگنل  کیتاموتا 4 برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101005934000415 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   LABEL DS یتراجت مان   L-77 لدم  m 2/40×3 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

سپ تامدخو  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  اهبرد  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  یمامت  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لحمرد  بصنو  لیوحتو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماسرد  نا  یراذگرابو  یتسویپ  تسیل  یاضماورهمو  لیمکت  .دنشاب  ربتعم  شورف  زا 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: 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

هگنل هگنل کیتاموتا  44 کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003190000016 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000027 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 

هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  لمح و  هنیزه  حلاصم و  هیلک  هیهت 
.دامن لصاح  سامت  یهاشناریم 08338254627  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ مالعتسا  قبط  یدورو  ربعم  رد  یپوکسلت  یرتم  لدم 6  نارامیس  دنبهار  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101007020000039 زاین :  هرامش 
دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دیامن تیاعر  ار  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیکراپ گنیکراپ یمرها   یمرها دنبهار   دنبهار ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هوکزوریف ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

d36 لدم اریو  یجید   ahd یگنر بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم -  ماد 5  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030578000004 زاین :  هرامش 

هوکزوریف شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  25 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3981744731 یتسپ :  دک  یرفعجالم ،  تیاده  دیهش  نابایخ  - ملعم نادیم  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76442100-021  ، 76446249-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76446249-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبوخ هللا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

d36d36 لدم   لدم اریو   اریو یجید   یجید   ahdahd  یگنر یگنر بشبش   ردرد   دید   دید اباب   لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   55 ماد   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1
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نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094987000006 زاین :  هرامش 

ییوخ هللا  تیآ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  Purple WD20PURZ لدم هنایار  دربراک  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

رنه شقن 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

یرکسع نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6016 لدم  cm 90 قمع  60x60 cm داعبا تینوی  هداتسیا 16  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR-S4036R لدم هلاناک   NVR 36 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ50ZF50 لدم  FULL HD لسکیپاگم تلاب 5  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

عجرم اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان  ( VZ-54XF20-(2.8 لدم  FULL HD لسکیپاگم ماد 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5819637559 یتسپ :  دک  دازآ ،  هاگشناد  بنج  هیقف  تیالو  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36437724-044  ، 36437704-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36437704-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهش  نیگشم  یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000080 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیحالص همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزوردادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  یعامتجا  نیمات  باسحافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  راکنامیپ  ینمیا 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dvr هلاناک ریواصت 32  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030578000005 زاین :  هرامش 

هوکزوریف شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ههام رثکادح 3  هزور و  لقادح 45  ریواصت  هریخذ  تدم  - هلاس شورف 10  زا  سپ  تامدخ  - هلاس لقادح 2  یتناراگ  تدم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3981744731 یتسپ :  دک  یرفعجالم ،  تیاده  دیهش  نابایخ  - ملعم نادیم  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76442100-021  ، 76446249-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76446249-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهش   رهش نیگشم   نیگشم یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ حرط   حرط ناونع : : ناونع 102102

dvrdvr  هلاناک هلاناک   3232 ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ حلاص  ناویا و  ناتسرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000034 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  یراذگراب و  ار  مزال  یاهزوجم  ًانمض  دامرف  مادقا  هناماس  رد  تمیق  تبث  دانسا و  ددجم  یراذگراب  اضما و  رهم و  هب  تبسن  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  دات  یداهنشیپ  تمیق  زوجم  دات 

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسراهب ناتسرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنیامن هعجارم  تسویپ  هب  تمیق  تبث  تهج  تسا  دنمشهاوخ  مرتحم  ناگدننک  نیمات  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09194474318  اب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

1101090423000011 زاین :  هرامش 
ناتسراهب یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3766115354 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  ناتسرهش  یرادنامرف  یدیعس -  هلا  تیآ  راولب  ناتسراهب -  ناتسرهش  نارهت -  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56384480-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56384430-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دابآ حلاص   حلاص وو   ناویا   ناویا ناتسرهش   ناتسرهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 104104

نادرگ نادرگ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نما نما نزخم   نزخم رابنا   رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نما نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003978000109 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان  لدم 3706   cm 60 قمع  161x60 cm زیاس تینوی  هداتسیا 34  کر  الاک :  مان 

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

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان   SH060 لدم هداتسیا  کر  دربراک  تباث  کر  ینیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
تاطابترا شرتسگ  هدنزاس  عجرم  رتخاب  تاطابترا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   ws-c2960-24-tcl لدم  poe هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

رتخاب
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   AF099A لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 

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

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 001  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم هکبش  دربراک  تروپ  لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 

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

سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   CAM BOX AHP-C01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  خرس  میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   SFTP PVC لدم  m 1 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم 
ددع 45 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  خرس  میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   SFTP PVC لدم  m 0/5 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم 
ددع 45 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اناید  طابترا  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم   RADISSON یتراجت مان   RD-IP5551MZ لدم زیاروتوم  زنل  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اناید طابترا  ناب  هدید 
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رگزرب سدنهم  یاقآ  سامت 09148139007  هرامش  .ددرگ  هظحالم  یتسویپ  دانسا  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137653363 یتسپ :  دک  دیدج ،  کرا  نابایخ  یوربور  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35546164-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35543953-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  هب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000020 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  هب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  هب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: 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

دابآ دعس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخکالپ یتراظن و  ننیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096826000002 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  دابادعس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع  6 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

ناوخکالپ یتراظن و  ننیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9315175543 یتسپ :  دک  دابادعس ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051  ، 42723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42723434-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش هبهب   قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

ناوخکالپ ناوخکالپ وو   یتراظن   یتراظن ننیبرود   ننیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

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

مظنم5480878 ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000028 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   Bioface E240 Access لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هنایار نیمزرس  نارگایمیک 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  کرادم  یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  تسیابیم  اه  هاگتسد  دشابیم و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ5481355 سسکا  مدوم و  ، تروپ چیوس 8  ، کولف رتست  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا5481432 هرهچ  بایغ  روضح و  هحفص 82)هاگتسد  )  accessaccess

یایا هرهچ   هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک هدزناش   DVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000253 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کادآ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IMPAX هدنزاس عجرم   IMPAX یتراجت مان   HYBRID لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف جیلخ  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5480382dvr هلاناک ریواصت 32  طبض  هحفص 74)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاناک5480961 هدزناش   DVR(83 هحفص )  dvrdvr

لاناک لاناک هدزناش   هدزناش   DVRDVR ناونع : : ناونع 1101 10

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا هیحان 5  شرورپ  شزومآ و  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 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5480240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعود  nvr هکبش تحت  ییوئدیوریوصت  طبض  هاگتسد   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 2 بشرددید تکرح  هب  ساسح  طبض  نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  *

1101030545000014 زاین :  هرامش 
ناهفصا رهش  هیحان 5  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یرظن یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب یم  ناهفصا  هیحان 5  شرورپو  شزومآ  سانجا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپروتکاف  شیپودشاب  هتشاد  تقباطم  ینف  تاصخشمو  دادعتاب  تقد  هبروتکافآمازلا 

8196867881 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  بنج  رهش  کلم  هار  هس  هواک  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37105740-031  ، 37105140-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34417891-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5480240 تحت  هتسبرادم  نیبرود   * ددعود  nvr هکبش تحت  ییوئدیوریوصت  طبض  هاگتسد  *
ددع 2 بشرددید تکرح  هب  ساسح  طبض  نژیو  کیاه 

هحفص 84) )  nvrnvr

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

هحفص 74)نیبرود5480263 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تکرح تکرح هبهب   ساسح   ساسح طبض   طبض نژیو   نژیو کیاه   کیاه هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود  * * ددعود ددعود   nvrnvr هکبش هکبش تحت   تحت ییوئدیوریوصت   ییوئدیوریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ** ناونع : : ناونع
ددع ددع 22 بشرددید بشرددید

1111 1 1
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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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یدیدجت  TPC-980-1401-6 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-04-30هرامش عورش 21-04-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5481409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ظفاحم کنیع  ینمیا و  یشوگ  شکتسد ، لماش  یدرف  تظافح  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5480466 ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 8)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5481053 ءافطا  تازیهجت  شزومآ  بصن و  لمح ، هحفص 6)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ظفاحم5481409 کنیع  ینمیا و  یشوگ  شکتسد ، لماش  یدرف  تظافح  تازیهجت  عاونا  هحفص 85)دیرخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

هب5481576 راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ 
هدرشف یسفنت  یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نالعا و5481603  ) متسیس یزادنا  هار  بصن و  روظنم  هب  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  باختنا  یبایزرا و 
( یتسد  - راکدوخ تروص  هب  قیرح  ءافطا  سنمیز و  دنرب  نالعا  قیرح  ءافطا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ5481355 سسکا  مدوم و  ، تروپ چیوس 8  ، کولف رتست  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ظفاحم ظفاحم کنیع   کنیع وو   ینمیا   ینمیا یشوگ   یشوگ شکتسد ، ، شکتسد لماش   لماش یدرف   یدرف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا 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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مظنم5480878 ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  هحفص 65)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5481516 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5480393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لح رد  لیوحت  یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب  لمع  قاتا  یارب  نیداتب  پمپ  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000018 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  بلق  ناهج  یتراجت  مان   lit 3/5 مجح  MANA320-A لدم یکینورتکلا  مشچ  اب  نیداتب  پمپ  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا مشچ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5480393 لمع  قاتا  یارب  نیداتب  پمپ  ددع  هحفص 86)دیرخ 2  کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

ناتسرامیب ناتسرامیب لمع   لمع قاتا   قاتا یارب   یارب نیداتب   نیداتب پمپ   پمپ ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 88 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5480510gas detector-max xt ll(40 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یترارح5481398 روتکتد  گنیتیافریاف  هحفص 40)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5481176 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5481323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ راگن  گاید   - وردوخ بای  بیع  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003089000052 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اپیاس وردوخ و  ناریا  یاهرازفا  مرن  اب  وردوخ  راگن  گاید  - وردوخ بای  بیع  هاگتسد  - 

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

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413976995 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف  شزومآ  لک  هرادا  اهلگ  هچوک  بنج  یلامش  سردم  راولب  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35239898-028  ، 33353001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341005-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وردوخ وردوخ راگن   راگن گاید   گاید  - - وردوخ وردوخ بای   بای بیع   بیع هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 88 ھحفص 86 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5480190( دزمتسد قوقح و  تخادرپ و  تفایرد و  یدهعت و  یرادباسح  ) یلام رازفا  مرن  زا  هحفص 22)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5480388" راکو بسک  یاهرازفا  مرن  یارب  لیاف  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  یحارط و   " تامدخ هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5480818 هعسوت  ینابیتشپ و  ینامزاس و  زاس  همانرب  لاتروپ و  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5481059WebGateway رازفا مرن  هخسن 7.7.1  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5481291corporate هخسن شیوداپ  رازفادب  دض  سنسیال  هحفص 22)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وردوخ5481323 راگن  گاید   - وردوخ بای  بیع  هحفص 87)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یصاصتخا5481333 رازفا  مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت 
تسپ تکرش 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سامت5481404 هب 64  زا 32  طابترا  ناهام  رازفا  مارن  هحفص 22)اقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس5481686 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
یرادرهش ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنس5481763 کیلک  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نما5481222 نزخم  رابنا  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هحفص 74)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5481569 تراظن  متسیس  یکینورتکلا و  تازیهجت  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5480741 ینف  تاصخشم  قبط  یدالوف  چناپ  لور  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5481019 تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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

گنیکراپ5481176 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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