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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 31

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 31

140 1140 1 ریت   ریت   2828 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,290هکس , 000149,290 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,460هکس , 000143,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,2 002 19,2 سیئوس00 سیئوس کنارف   328,500328کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,800245,800رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,87091 ,870

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,494یالط 00013,494, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,070382 نپاژ070, نپاژ نینی   دصکی   232دصکی , 1 10232 , 1 10

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((4949))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7575))

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

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

زا 89 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

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

زا 89 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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  • 86

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

زا 89 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 

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

زا 89 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001024000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495286 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا فیک  هناماس  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  ، یزاس یموب  ، رارقتسا ، دیرخ یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکناب  رظان  هناماس  لوپ و 

یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 
هناماس تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کناب یزکرم  نامتخاس  کالپ 247  ابمومول  سیرتاپ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت   ، 1445994316 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یروای 84895468 سدنهم  مناخ  سانشراک  یناگرزاب  تنواعم  ییارجا  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  یزرواشک 

:: 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

یکناب یکناب رظان   رظان هناماس   هناماس وو   لوپ   لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک هناماس   هناماس تخاس   تخاس ریز   ریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ ،، یزاس یزاس یموب   یموب ،، رارقتسا رارقتسا ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 89 ھحفص 5 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496582 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدادزکرم هکبش و  تخاسریز  یرازفا ، تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، یاتسار  رد  دراد  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  ینابیتشپ  تامدخ  راکنامیپ  تامدخ  زا  دانسا ، حرش  هب  روآ  ¬ دهعت فادها  هب  لین  تهج  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دوخ ،

.دیامن  هدافتسا 
روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شخب ضایف  مایخ خ  نارهت خ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094779000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496807 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورین  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
15:00 تعاس : 1401/07/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ورین هاگشهوژپ  ، نامداد دیهش  راولب  یبرغ  یاهتنا  سدق ، کرهش  نارهت ،  ، 1468613113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هدادزکرم هدادزکرم وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

phenixphenix  “ “ رازفا رازفا مرن   مرن تست   تست عماج   عماج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزادنا5495437 هار  بسانت و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTelephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ 
ینابیتشپ و 

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم5495745 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتعنص5495818 یربیاس  هزوح  رد  رواشم  هحفص 7)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاجم5495819 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینوکسم5495912 یاه  پمک   ICT یاه سیورس  یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  هحفص 7)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریز5496122 تاو SMP و  ولیک  هب 6/6  قرب 33  تسپ  گنیروتینام  نویساموتا و  متسیس  ثادحا 
EPC شور هب  تلو  ولیک  تسپ 230  تسپ SMP و  نیب  یطابترا  هکبش  تخاس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5496630 هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یا و هداج  رورم  روبع و  دنمشوه  کالپ  تبث  یتراظن و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمات 

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5495471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MANUFACTURING OF TV -810+ ALL INTERNAL الاک ـ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  حیحص   RZP-9901305303 زیربت تفن  شیالاپ  تکرش  یالاک  نیمات  هصقانم  یهگا  هرامش  هک  ددرگیم  مالعا  هلیسونیدب 

:: 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

MANUFACTURING OF TV -810+ ALL INTERNALMANUFACTURING OF TV -810+ ALL INTERNAL الاک ـ  ـ  الاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: ع / یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495764 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر بالضاف  بآ و  یارب  یرتم  هلت  یقرب -  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، هیلخت و  لمح ، یریگراب ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 12.271.136.000 

هیلک : هصقانم رد  ناگدننک  تکرش  یهگا -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 614.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وضع هک  یناگدننک  تکرش  .دنشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  یم  روشک  لماعریغ  دنفادپ  نامزاس  اتفا و  یدربهار  زکرم  ناگدشدات  وزج  هک  ییاهتکرش 

تاکرادت هناماس  هنیزه  راشتنالاریثک و  همانزور  رد  جردنم  یهگآ  تبون  ود  هنیزه.دنشاب  یم  رادروخرب  یرتالاب  زایتما  زا  ربارب  طیارش  رد  هدوب  ناینب  شناد  تکرش 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هریغ  یسرزاب و  هنیزه  تلود و  یکینورتکلا 

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  ظفاح –  نابایخ  تشر -  : یناشن  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 4   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/4/28  حبص  تعاس 9  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13

shana.ir :: عبنم تیاغلعبنم حبص 1401/4/28  تعاس 9  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات تعاس 13 

5495794 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 3072801027  دانسا –  حرش  قباطم  تشد  هاگتسیا   VIBRO-METER VM600 نشیربیاو لنپ  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرقاب دیهش  عمتجم  ینابعش  دیهش  همانهاش 35  همانهاش  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

:: 051-33004255 و 05133004252 نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

05133656898 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت یقرب -  -  یقرب تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت وو   هیلخت   هیلخت لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

VIBRO-METER VM600VIBRO-METER VM600 نشیربیاو   نشیربیاو لنپ   لنپ مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66
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ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نامز دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ زا  نآ ، تامضنم  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ساسارب  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  دوخ  یتعنص  یربیاس  هزوح  رد  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  حالصیذ  رواشم 

تیحالص  یاراد  رواشم  ناراکنامیپ  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس هب  هعجارم  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 2313  0583133 تاعالطا : بسک   :: نفلت :: www.khpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 158  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495823 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  رتمیلیم  ات 3000  راطقا 200  رد  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتموئدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش ، : هب طوبرم  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباضو  WRC درادناتسا

لایر  دروآرب 36.513.863.400 
هام ارجا 18  تدم 

لایر هدرپس 1.825.693.170  دش - دهاوخ  ذخا  هصقانم  هدنرب  زا  یهگآ  هنیزه  تیحالص - یاراد  طیارش و  دجاو  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir abfaazarbaijan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یربیاس   یربیاس هزوح   هزوح ردرد   رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 77

30003000 اتات     2 00200 راطقا   راطقا ردرد   بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وشتسش ، ، وشتسش :: هبهب طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رتمیلیم رتمیلیم

88
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-752-901 :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/04/28هرامش  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5495870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB هدنزاس رتم   PH دورتکلا - ) ) لس 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/960 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  هدرشف )  ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  نیمأت  داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا 

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  ینوکسم  یاه  پمک   ICT یاه سیورس  یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  - 
لایر دروارب 47.781.422.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.390.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  داتس -  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

2762-07731312761 :: نفلت :: setadiran.ir spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABBABB  هدنزاس هدنزاس رتم   رتم   PHPH دورتکلا - ) - ) دورتکلا )) لسلس ناونع : : ناونع 99

ینوکسم ینوکسم یاه   یاه پمک   پمک   ICTICT یاه   یاه سیورس   سیورس یربهار   یربهار وو   تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1010
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/024 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495969 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیمز رد  حالصیذ  طبریذ و  عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  ییاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمک  ورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  هصقانم  دیدجت  دیامن -  راذگاو  دنشاب ،  یم  هصقانم  عوضوم 

یکناب همانتنامض  (: هصقانم  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  عون  لایر   9،190،784،000 هصقانم :)  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  یتسپ 69361-144  قودنص  راوچ  شخب  مالیا  یتسپ  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/024 - 1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496121 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

حالصیذ طبریذ و  عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  ییاهتکرش  یکناب -  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 9.190.784.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوضوم هنیمز  رد 

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   / یتسپدک 6937170110 یتسپ 69361-144 /  قودنص  راوچ /  شخب  مالیا /  رازگ :  هصقانم  یتسپ  سردآ   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   08432912850 - 2077 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 111 1

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج ناگزمره  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140903 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496122 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ 230 تسپ SMP و  نیب  یطابترا  هکبش  تخاس  ریز  تاو SMP و  ولیک  هب 6/6  قرب 33  تسپ  گنیروتینام  نویساموتا و  متسیس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 EPC شور هب  تلو  ولیک 

غالبا خیرات  زا  هام  دادرارق 15  تدم 

لایر  500.000 دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.000.000.000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

07633530475 :: 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

SMPSMP  تسپ تسپ نیب   نیب یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز وو     SMPSMP  تاو تاو ولیک   ولیک   6/66/6 هبهب   قرب  3333   قرب تسپ   تسپ گنیروتینام   گنیروتینام وو   نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
EPCEPC  شور شور هبهب   تلو   تلو ولیک   ولیک   230230 تسپ   تسپ وو  

1313
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک ـ  یبایزرا  اب  نامزمه  یا ـ  هلحرم  کی  دیدجت ـ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  رد  تاکرادت  هرامش  :: 01/1021010/م ـ  یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
2001001262000024 تلود :

تیاغل خروم 1401/04/26  تعاس 8  زا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 18 

تعنص ناهج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات  هناماس : رد  یراذگراب   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  فلا :  تکاپ  لاسرا  1401/05/13 ـ 

5496124 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  هبنشراهچ  زور   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقطنم  قرب  تکرش  ششوپ  تحت  عیزوت  قوف  لاقتنا و  هکبش  رد  یرتم  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1402-1401  رد  ناتسزوخ 

لایر  دروارب 176/482/498/241  غلبم 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسزوخ و  یاه  ناتسا  هژورپ : لحم 

لایر  نیمضت 8/824/124/912   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قح دمآرد  هوجو  زکرمت  مان  هب  هرامش 4001122004023175  هب  میسن  باسح  هجو  رد  یتنرتنیا  تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  لایر  دانسا 500/000  غلبم  دانسا : دیرخ 

هصقانم  دانسا  دیرخ  یارب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  رد  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یاهدمآرد  ریاس  باعشنا و 
تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  یمامت 

لقادح یلایر ) یدادعت و   ) دازآ تیفرظ  نتشاد  طرش  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  : روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  یدنب  هبتر 
تهج ییاناوت  عیزوت و  قوف  لاقتنا و  یاه  هکبش  رد  یرتم  هلت  یتارباخم و  یاهمتسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینف  ییارجا  قباوس  نتشاد  هصقانم ، دروآرب  لداعم 
جوسای نادبنگود و  ناگداش ، زمرهمار  کشمیدنا ، ای  لوفزد  رتشوش ، نامیلسدجسم ، ناهبهب ، هیدیما ، رهشهام ، نادابآ ، زاوها ، یاهرهش  رد  یتایلمع  یاههورگ  نیمات 

تسا یمازلا  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  امن  هناورپ  زین  و 
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 

یهگا لصا  هب  عوجر  ... 

هب یتسپدک 6136813956  یداصتقا 7698-3167-113 و  دک  یلم 1010098056 ، هسانش  هب  ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  تاکرادت و  روما  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ -  راولب  زاوها -  : یناشن

یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  تفایرد :
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هرامش 2  نامتخاس  سنارفنک  نلاس  شیاشگ :

1456 :: 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

تکرش تکرش ششوپ   ششوپ تحت   تحت عیزوت   عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش ردرد   یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414
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سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGsOcLEC-SPARE PART-TE-01349 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  هاگورین  دحاو   AVR  ) روتارنژ لرتنک  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 2/700/000/000  غلبم 

راولب تفن ، نادیم  ینامیلس ، رادرس  دیهش  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، : هصقانم یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ ،

راگنرود 31313131 یلخاد 3706   31310000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005117000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496596 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف بآ و  یارب  یرتم  هلت  یقرب - تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، لیوحت هیلخت و  ، لمح یریگراب ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشر 

نالیگ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

12,271,136,000 یلام :  دروآرب 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   614,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  دیسررس 1403/06/26  ییاتسور  ازخا 005  تخادرپ  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  سدق ، کراپ  بنج  فظفاح  نابایخ   ، 4144673755 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتارنژ روتارنژ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1515

بالضاف بالضاف وو   بآبآ   یارب   یارب یرتم   یرتم هلت   هلت یقرب - - یقرب تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، لیوحت لیوحت وو   هیلخت   هیلخت ،، لمح لمح یریگراب ، ، یریگراب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  متسیس  یقیقد  رازبا  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نویسیمک یزکرم  هرادا  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  هکلف  ناراسچگ   ، 7581873849 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 07432220503 تاصقانم 

:: 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

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/039 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیوحتهرامش یلا 16 و  یرادا 8  تاعاس  رد  دانسا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 15  ات  تاداهنشیپ 

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/05/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  یزادنا  هار  نیمأت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، نیمات ،

هصقانم هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  طیارش -  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  لایر -  نازیم 1.500.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ 

تاصقانم هناخ  ریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یعاجش 27370 یاقا   :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یقیقد   یقیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق ددع   ددع   105105 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1818

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

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

2001005132000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495494 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  یلآدوک  تکرش   A,B ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نالیگ  یلآدوک  تکرش   A,B ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  ءافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت - تاسیسات و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
56,701,625,322 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,836,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشر یرادرهش  - لیگ نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ - ماما  راولب  تشر -  ، 4198917679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: 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

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

یا هلحرم  کی  دیدجت  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14/12/1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1410/4/28   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات  دانسا  یراذگراب  لیوحت و   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496805 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  یل  H دوک تکرش   A.B ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 56.701.625.322  دروآرب 

هام هژورپ 5  یارجا  تدم 

زاجم تیفرظ  اب  بسانتم  راک و  زاجم  تیفرظ  هبتر و  نتشاد  تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  لقادح 5  هیاپ  لایر -  هدرپس 2.836.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جرد هنیزه  راک -  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  یروهمج -  مرتحم  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  یوس  زا  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ساسارب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تشر یرادرهش  نامتخاس  لیگ  نادیم  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rasht.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

A,BA,B ریمخت   ریمخت یاه   یاه هلوس   هلوس ییانشور   ییانشور وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

ریمخت ریمخت یاه   یاه هلوس   هلوس ییانشور   ییانشور وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

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

یا هلحرم  کی  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14/12/1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1410/4/28   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496808 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ  یلا  دوک  تکرش   a.b ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 56.701.625.322  دروآرب 

هام هژورپ 5  یارجا  تدم 

زاجم تیفرظ  اب  بسانتم  راک و  زاجم  تیفرظ  هبتر و  نتشاد  تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  لقادح 5  هیاپ  لایر -  هدرپس 2.836.000.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جرد هنیزه  راک -  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  یروهمج -  مرتحم  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  یوس  زا  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ساسارب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تشر یرادرهش  نامتخاس  لیگ  نادیم  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rasht.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  رگ  48 رک ،  24 رک ، یکاخ 12  یرونربیف  دراد  رظن  رد  نادمه  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.HAMEDAN.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

a.ba.b ریمخت   ریمخت یاه   یاه هلوس   هلوس ییانشور   ییانشور وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2 12 1

رکرک   4848 رکرک ،  ،    2424 رکرک ،  ،    1212 یکاخ   یکاخ یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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ایسآ نیما  یربا  یاه  هداد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامریتهرامش هبنش 28  هس  زور  تعاس 10:00  زا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 17:00  تیاغل 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 17:00  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.هصقانم دانسا  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  اب  ایسآ  نیما  یربا  یاه  هداد  تکرش  هجو  رد  لایر ) درایلیم  تفه   ) غلبم هب  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ سردم ، هارگرزب  هب  هدیسرن  یتشهب ، نابایخ   3 نارهت ، رد  عقاو  ایسآ  نیما  یربا  یاه  هداد  تکرش  هب  یمسر  همان  یفرعم  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
مود 4 هقبط  ، 344

02191013311 :: 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

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

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/8 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکناب رظان  هناماس  لوپ و  یکینورتکلا  فیک  تخاسریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس , یموب  رارقتسا , دیرخ , یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  هقبط 5  یزکرم  نامتخاس  ابمومول پ 247  سیرتاپ  تابایخ  شبن  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: iets.mporg.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

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

لوپ لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاسریز   تخاسریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزاس , , یزاس یموب   یموب رارقتسا , , رارقتسا دیرخ , , دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495804 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  دزی  ناتسا  تمالس  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادنا و  هار  نیمأت ، هژورپ  یا  هلحرم  یمومع 2  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1 ناشخرد  شبن  یلامش ، کمالف  نابایخ  کناویا ، راولب  برغ ، کرهش   :: سردآ سردآ

تبث رتفد  -27313131 - 02196881832-96881816-021 :: نفلت نفلت
:88969737 و 85193768 مان

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

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/28  زا  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496033 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  هداد  زکرم  هکبش و  تخاسریزو  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هداد هکبش  یاه  هنیمز  رد  کی  هبتر  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر و نیمضت 5.500.000.000  غلبم  ربتعم -  اتفا  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  ینابیتشپ و  تامدخ  یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

متشه هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هس  هرامش  نامتخاس  رهش  کراپ  یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
یهافر  ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  لک  هرادا  هناخریبد 

شخب ضایف  نابایخ  رهش  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  کی  یفنم  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  داتس  هس  هرامش  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیزیف یکیزیف تخاسریز   تخاسریز زیهجت   زیهجت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار نیمأت ، ، نیمأت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

هداد هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش تخاسریزو   تخاسریزو یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 2626
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

84-4-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا - هب  ار  ( ONU.7024  ) کنوپ یرون  وفاک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir-WWW.zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

First Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27/03-1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: Wednesday 20 July 2022 (1401/04/29) 08:00 a.mهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
until Monday 25 July 2022 (1401/05/03) by 02:00 p.m

Tehran Times :: عبنم :: a.m. on Saturday 27 Aug 2022 09:00عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
((1401/06/05

5496583 :: هرازه هرازه :: Saturday 27 Aug 2022 (1401/06/05) at 10:00 a.mدکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Broadcasting the TV channel iFilm English on Paksat 1R for 3 years in accordance with the technical specification یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.and other terms and conditions mentioned in the tender documents

Submission of payment receipt for the amount of 1,000,000 Rials :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

Hotel Esteghlal St. Vali – Assr Ave,Tehran,Iran :: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت :: www.iriboffce.ir/tendersنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وفاک   وفاک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2727

Broadcasting the TV channel iFilm English on Paksat 1R for 3 years  in accordance with the technicalBroadcasting the TV channel iFilm English on Paksat 1R for 3 years  in accordance with the technical ناونع : : ناونع
..specification and other terms and conditions  mentioned in the tender documentsspecification and other terms and conditions  mentioned in the tender documents
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هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/26  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تیاغل  خیرات 1401/05/04  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496617 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/05/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم عوضوم  اب  طبترم  اتفا  همانیهاوگ  هئارا 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هیاپ 5  کردم  هئارا 

یدرونایرد ردانب و  هرادا  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هگنل -  ردنب  : سردآ رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

-07644242844 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001120000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496629 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  تمالس  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادنا و  هار  نیمأت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دزی ناتسا  تمالس  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادنا و  هار  نیمأت ، هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   25,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

همیب نامزاس   - کالپ 1 ناشخرد -  نابایخ  شبن  یلامش -  کمالف  نابایخ  سدق -  کرهش  نارهت -   ، 1467863433 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا تمالس 

:: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز زیهجت   زیهجت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار نیمأت ، ، نیمأت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

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

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

2001005117000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496804 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  ، بصن هدننک ، رارکت  تیاس  تخاس  هیهت ، لماش  میسیب  یئویدار  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  بالضاف  بآ و  تکرش  یارب  هلاس  کی  یرادهگن  تازیهجت و 

نالیگ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

37,227,860,000 یلام :  دروآرب 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,862,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  دیسررس 1403/06/26  ییاتسور  ازخا 005  تخادرپ  نیمضت :  تاحیضوت 
10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  ، سدق کراپ  بنج  ظفاح ، نابایخ   ، 4144673755 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوپ و5495286 یکینورتکلا  فیک  هناماس  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  ، یزاس یموب  ، رارقتسا ، دیرخ
یکناب رظان  هناماس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5495393 افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، هحفص 14)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا5495437 هار  بسانت و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTelephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ 
ینابیتشپ و 

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم5495745 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتعنص5495818 یربیاس  هزوح  رد  رواشم  هحفص 7)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینوکسم5495912 یاه  پمک   ICT یاه سیورس  یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  هحفص 7)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاقتنا و5496124 هکبش  رد  یرتم  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا 
تکرش ششوپ  تحت  عیزوت  قوف 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

کیکی یرادهگن   یرادهگن وو   تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن هدننک ، ، هدننک رارکت   رارکت تیاس   تیاس تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت لماش   لماش میسیب   میسیب یئویدار   یئویدار هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
هلاس هلاس

3131

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

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

5496582، یرازفا تخس  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هدادزکرم هکبش و  تخاسریز 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5496630 هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یا و هداج  رورم  روبع و  دنمشوه  کالپ  تبث  یتراظن و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمات 

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5496807phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینوکسم5496823 یاهپمک   ICT یاهسیورس یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  هحفص 31)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/04/28هرامش ات  خیرات 1401/04/20  زا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:30

ورشیپ  :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/04/28  زا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:30  1401/05/08

5495009 :: هرازه هرازه خیرات 1401/05/09دکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13:30  رد   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000: رابتعا غلبم  - 

هام  6: راک ماجنا  تدم  - 

دشاب یم  لایر  غلبم 1/000/000/000  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2616 دک درالم  هبعش  یلم  کناب  دزن  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هرامش 0105500896004  باسح  هب  روکذم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  دک 2616 -  درالم  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  هرامش 0105500896004  هب  باسح  هب  درالم  یرادرهش  عفن  هب  یکناب  همانتنامض 
تسا هصقانم 

درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  میلست   :: سردآ سردآ
درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/114 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش حبص  تعاس 8  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495437 :: هرازه هرازه تعاس 8/15دکدک   سار   - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لای غلبم 500.000  هب  یزیراو  شیف  همانیفرعم و  دانسا  تفایرد  تهج  لایر -  نیمضت 2.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تمالماعم و  هرادا  مشش  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن -  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هصقانم دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

64821180  - 64821062 :: 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

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

15-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  برجم  طیارش و  دجاو  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریز  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Sensys دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  - 

هیاپ 5 لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  لایر - هدرپس 1.800.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاوگ هئارا  ای  تعنص و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  اب  ورین  هتشر 

ای هژیو  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 3  لقادح  ای  ینابیتشپ  تمدخ  هتشر  هبتر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم 
نامزاس زا  هرداص  اهرازبا  متسیس و  هیاپ ،  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  هبتر 4  لقادح 

تکرش هدرپس  غلبم   - هصقانم عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک  هجدوب  همانرب و 
دک یلامش  رگراک  نبایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  ربتعم و  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هصقانم  رد 

نارهت کیفارت  لرتنک  تکرش  مان  هب   477
لرتنک تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700811140964  هدرپس  باسح  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  زا  سپ  دانسا  دیرخ 

نارهت  کیفارت 

لرتنک تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت  کیفارت 

لرتنک تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  دانسا  لیوحت  لحم 
نفلت 89189 نارهت  کیفارت 

 - 89186030-88972891 :: 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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بسانت   بسانت یتناراگ ، ، یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     IPTelephonyIPTelephony متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

زاجم زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

16-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GSN دنرب زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 3/000/000  دیرخ  غلبم 

هتشر هیاپ ی  لقادح  ایورین  دنیامن  تفایرد  دیسرو  هئارا  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش  تاصقانم  هتشر  دیاب 5  لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  نایاپ  لقادح 
هیاپ دشاب  یمن  لوبق  لباق  یتنرتنیا  تروص  هب  هوجو  زیراو  تسا  رکذ  هب  مزال  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و 

کیتر لقادح  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  هب  طوبرم  یکینامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  اب  تعنص و  هتشر   5
، هیاپ یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هنارا و  هتشر  هبتر 4  لقادح  اب  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  تاحیضوت  هکبش  هتشر  هبتر 4  لقادح  اب  هژیو  یاه  متسیس  هتشر   3

اهرازبا متسیس و 

8 هقبط هلال ، یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  ، یمطاف رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

88972891-89186030 :: 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

نارهت هقطنم 21  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم یرادا 10  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 21  زیخ  هثداح  طاقن  یزاس  نمیا  رباعم و  یسدنه  حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 21  یرگشل  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 18  رد  حطسمه  نادرگربرود  ثادحا 

حتف هارگرزب  ات  یرگشل  دیهش  هارگرزب  لصاف  دح  ناگدازآ  هارگرزب  یاه  یسرتسد  یزاس  نمیا  یسدنه و  حالصا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما مود  هقبط  هقطنم 21  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  کلملا ، لامک  نادیم  رسنارهت  یناشن  هب  دانسا  لیوحت  تاداهنشیپ و  لوبق  دانسا و  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
هقطنم 21 یرادرهش  یزکرم  هناخریبد  لوا  هقبط  تاداهنشیپ  لوبق  اهدادرارق و 

841617-84161202 :: 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

زاجم زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3535

هارگرزب هارگرزب یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا -- حطسمه حطسمه نادرگربرود   نادرگربرود ثادحا   ثادحا یزاس - - یزاس نمیا   نمیا وو   رباعم   رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3636

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/066 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش ات  هبنشراهچ 1401/04/22   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496049 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ زاوها -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

نارهت هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود تبون  هیحان 3 -  رد  رازاب ،  مایخ ، ینیمخ ، یفطصم  یاه  نابایخ  رد  یزاسور  هدایپ  لوادج و  راهنا و  تمرم  تشادهگن  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حطس رازاب و  هلحم  لیعامسا  دیس  ادخدک ، یرفص ، نامر ، ینیسح ، نیزرف ، یقیفوت ، نایدورد ، ینابایخ ، یاه  نابایخ  تلافسآ  تمرم  یریگ و  هکل  تایلمع  یارجا 

موس  تیون  هیحان 3 -
مود  تبون  هقطنم 21  رد  شوش  یناریسکات  هنایاپ  ثادحا  تایلمع 

مود تبون  هقطنم 21  رد  یدنره  هلحم  یکیفارت  یهدناماس  تایلمع 
یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  و ... 
یسمش هام  اه 12  هژورپ  یارجا  تدم 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبقای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه 

اهدادرارق  هرادا  مود ، هقبط  ناگداز ، میظع  شبن  ءادهش ، نادیم  رد  عقاو  هقطنم 12  یرادرهش  داتسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  قوف  یرادرهش  رد  زین  تاداهنشیپ  لوبق  لحم 

:: 841617 و 84161202 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

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

تمرم تمرم وو   یریگ   یریگ هکل   هکل تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا اهاه -  -  نابایخ   نابایخ ردرد   یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ وو   لوادج   لوادج وو   راهنا   راهنا تمرم   تمرم تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اهاه نابایخ   نابایخ تلافسآ   تلافسآ

3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 1  هتسباو  تاسیسات  وزبس  یاضف  یرادهگن  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هیحان 2 هتسباو  تاسیسات  وزبس  یاضف  یرادهگن  - 
هیحان 3 هتسباو  تاسیسات  وزبس  یاضف  یرادهگن  - 

هب لامش  هب  بونج  ریسم  ع )  ) یلع ماما  هارگرزب  یاه  نادرگرب  رود  حالصا  ییاجباج و  کدف ، هاگتسیا  ع )  ) یلع ماما  هارگرزب  رد   BRT هاگتسیا ثادحا  تایلمع  - 
هقطنم 8  حطس  رد  تیآ  دنوامد -  عطاقت  قرش  علض   BRT هاگتسیا یروآ  عمج  یسدنه و  حالصا  یندم و  دیهش  نابایخ 

نازابناج نابایخ  لصافدح  تشدرد  نابایخ  یناث و  دیشه  نابایخ  ات  توبن  نادیم  بونج  لصافدح  تیآ  رتکد  دیهش  نابایخ  یکیفارت  یهدناماس  تایلمع  لوا  زاف  - 
هقطنم 8  رد  هدننکادج  لوادج  ینایم و  ژویفر  ثادحا  اب  یناث  دیهش  نابایخ  ات 

صایقم )  کچوک  هیحان 3 (  حطس  رد  یحطس  یاهبآ  یروآ  عمج  یاه  هکبش  لوادج و  اهور ، هدایپ  یزاسزاب  تمرم و  ثادحا ،  تایلمع  - 

ربتعم یکناب  همانتنامض  هئارا  بلاق  رد  ای  هقطنم 8 و  یرادرهش  هرامش 1004575451  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  تاصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هیلوا  دروآرب  تبسن  هب  یهگا  راشتنا  هنیزه 

هناخریبد دحاو  مود  هقبط  هقطنم 8  یرادرهش  نامتخاس  یبرغ  نازابناج  یادتبا  توبن  نادیم  میلست  لحم   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: 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

اسف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبوندیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496230 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ژوفر  یزیمآ  گنر  یروحم و  یکیفارت  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 750/000/000  لایر  دروارب 15/000/000/000 

یقرش  روشحلس و  نایوجشناد  ناتسوب  ینارمع  تایلمع 
لایر نیمضت 4/336/500/000  لایر  دروارب 86/730/000/000 

ای یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  باسح  هب  نیمضت  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  رد  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب ربتعم  همان  تنامض 

یرادرهش هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

09177311070-09173326537 :: 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

تایلمع تایلمع نابایخ -  -  نابایخ یکیفارت   یکیفارت یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع لوا   لوا زاف   زاف - -   BRTBRT هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع تاسیسات -  -  تاسیسات وزبس   وزبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
یحطس یحطس یاهبآ   یاهبآ یروآ   یروآ عمج   عمج یاه   یاه هکبش   هکبش وو   لوادج   لوادج اهور ، ، اهور هدایپ   هدایپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم ثادحا ،  ،  ثادحا

3939

نایوجشناد نایوجشناد ناتسوب   ناتسوب ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع  - - یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IMI-1401-4-4 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا  دانسا : تفایرد   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12:30 

ناناوج یایند   :: عبنم هخرومعبنم تعاس 12:30  ات  رثکادح   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496429 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت و یکیفارت ،  طوطح  مئالع  سکموتب ، شوپفک  یارجا  یحارط و  لماش  یزکرم  نامتخاس  گنیکراپ  هقبط  یزاسون 3  یزاسزاب و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهراوید  فقس و  یشاقن 

یسمش هام  شش  راک  یارجا  تدم 

طیارش  دجاو  نادنمقالع  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تدم 3  یارب  هک  لایر  غلبم 1.500.000.000  هب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  عیدوت  ای  یدقن و  زیراو  یکناب  شیف  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 

( ددرگ جرد  همانتنامض  رد  کناب  یوس  زا  یطرش  هنوگ  چیه  دیابن  هدوب و  ماپس  هرامش  یاراد  دیاب  همانتنامض   ) دشاب دیدمت  لباق  رگید  هام  یارب 3  هتشاد و  رابتعا 

، هیمس هب خ  هدیسرن  ینرق ،  دبهپس  نابایخ  یسدورف ، نادیم  نارهت ، یناشن  هب  ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
کالپ 39 ـ  ادخهد ، هچوک  شبن 

ددرگ لیوحت  رازگ  هصقانم  سردآ  هب  یکیزیف  تروص  هب  فلا ) تکاپ   ) نیمضت لصا  طقف  تلود و  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لاسرا :

02141868000 :: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000122 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496588 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  نایک  دورنایم –  روحم  ساسا  حلاصم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ  نایک  دورنایم –  روحم  ساسا  حلاصم  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,647,605,149 یلام :  دروآرب 

لایر   684,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ هقبط   هقبط یزاسون  33   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4141

روحم روحم ساسا   ساسا حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003007000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:30هرامش تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496603 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط و لماش   ) ناریا یند  ـ عم عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  گنیکراپ  هقبط  یزاسون 3  یزاسزاب و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهراوید ") فقس و  یشاقن  تاریمعت و  یکیفارت ، طوطخ  مئالع  سکموتب ، شو  ـ پفک یارجا 

ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لماش  ) ناریا یند  ـ عم عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  گنیکراپ  هقبط  یزاسون 3  یزاسزاب و  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

(" اهراوید فقس و  یشاقن  تاریمعت و  یکیفارت ، طوطخ  مئالع  سکموتب ، شو  ـ پفک یارجا  یحارط و 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:30 تعاس : 1401/11/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 39 ادخهد  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  یسودرف  نادیم   ، 1581614513 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496630 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث یتراظن و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمات  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا و  هداج  رورم  روبع و  دنمشوه  کالپ 

نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رد عقاو  یا  هداج  رورم  روبع و  دنمشوه  کالپ  تبث  یتراظن و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمات  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

اراتسآ ناتسرهش  هزوح  رد  هاگتسیا  رد 5  ، هطقن 3

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
یم دیئات  دروم  یاه  نیمضت  زا  زین  یروانفو  شهوژپ  یتلود  ریغ  یاه  قودنص  ییافوکش و  یروآون  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

دشاب 
11:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  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

نامتخاس نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ هقبط   هقبط یزاسون  33   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4343

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن الاک ، ، الاک نیمات   نیمات یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
وو یایا   هداج   هداج رورم   رورم وو   روبع   روبع دنمشوه   دنمشوه کالپ   کالپ تبث   تبث وو   یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس

4444

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/075 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش ات  هبنش 1401/04/28  هس   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496678 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 دیدجت  رتشوش  لوفزد -  شوشم و  لوفزد  یاهروحم  رد  عقاو  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم  دانسا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد   :: 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

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000122 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496686 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحالا ) دیدج  یدنبرمک  ) یلزنا ردنب  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح ی  مئالع  واهولبات  لیوحتو  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ثادحالا ) دیدج  یدنبرمک  ) یلزنا ردنب  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح ی  مئالع  واهولبات  لیوحتو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,750,687,450 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   788,000,000 نیمضت :  غلبم 

یم دیئات  دروم  یاه  نیمضت  زا  زین  یروانفو  شهوژپ  یتلود  ریغ  یاه  قودنص  ییافوکش و  یروآون  قودنص  طسوت  هرداص  یاه  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب 

10:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  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

یلصفم یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

ناتسرهش ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح  یی   هزوح مئالع   مئالع واهولبات   واهولبات لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

2001092956000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496816 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار  ییامنهار و  مئالع  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشناریا )  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یربارت هار و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - رهشناریا رهش  ناتسچولب -  ناتسیس و  ناتسا   ، 9916913163 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لک هرادا  هناخریبد  رهشناریا - )  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاجم5495745 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4747

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  تیاغل  خیرات 1401/05/02  زا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19 

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495778 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8.15   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/19- ییاهب تسرهف  تروص  هب  زاریش  دابآ  لداع   T.B.S هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  مواقم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.836.365.724 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هبتر  نتشاد  یهگآ ـ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  زیراو 400.000  راک ـ  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  روشک ـ 

سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  دحاو  هناخریبد  داهنشیپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
لاصو نلاس  ضوح  غاب  نابایخ  شبن  لالقتسا  راولب  سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  ییاشگزاب :  ـ

071  - 38209443  - 9 :: نفلت :: setadiran.ir farsgas.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

071  - 38304074  - 38209000 :: 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

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

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

2001093498000412 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:59عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496823 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  ینوکسم  یاهپمک   ICT یاهسیورس یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  ینوکسم  یاهپمک   ICT یاهسیورس یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
47,781,422,000 یلام :  دروآرب 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,390,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ، رهشوب ، ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5495437 هار  بسانت و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTelephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ 
ینابیتشپ و 

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

T.B.ST.B.S هاگتسیا   هاگتسیا نامتخاس   نامتخاس تقرس   تقرس دضدض   متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یزاس   یزاس مواقم   مواقم ناونع : : ناونع 4848

ینوکسم ینوکسم یاهپمک   یاهپمک   ICTICT یاهسیورس   یاهسیورس یربهار   یربهار وو   تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4949

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

زاجم5495819 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینوکسم5495912 یاه  پمک   ICT یاه سیورس  یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  هحفص 7)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5496630 هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یا و هداج  رورم  روبع و  دنمشوه  کالپ  تبث  یتراظن و  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، نیمات 

هحفص 23) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعیبط  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ربراک  یارب 150  Ultimate هخسن شیرواپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000198000050 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم  ردنفید  تیب  ییاوقم  هبعج   DVD یتیرویکس سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هقلح ( کسید )150 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسین لوبق  لباق  طورشم  یاهداهنشیپ  -

5157977391 یتسپ :  دک  رایرهش ،  داتسا  نادیم  نارهت  هزاورد  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266140-041  ، 33266358-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266490-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی ربراک   ربراک 150150 یارب   یارب   UltimateUltimate هخسن   هخسن شیرواپ   شیرواپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5050

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEM یتینما یاهرادشه  رگشزادرپ  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003159000037 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

شزومآ رازفا و  مرن  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رازفا  مرن  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  تسویپ  ًامتح  زاین  دروم  کرادم  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس ناسر  مایپ  سیورس  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003159000036 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ناسر مایپ  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  ًامتح  زاین  دروم  کرادم  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما یاهرادشه   یاهرادشه رگشزادرپ   رگشزادرپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 5151

ینامزاس ینامزاس ناسر   ناسر مایپ   مایپ سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5495066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رابخا  یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000176 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903636 نفلت :

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5495210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریفماک هقطنم  نامردو  تشادهب  هکبش  رازفا  مرن  / رازفا تخس  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپو  تامدخ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090515000014 زاین :  هرامش 

زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  لماک  تروص  هب  ینامز  تلهمرد  روکذم  هطوبرم  نیناوق  قبط  تادنتسمو  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7387187783 یتسپ :  دک  نمیناخرهش ،  ، یلامش زوریفماک  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43625104-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43625104-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابخا رابخا یکینورتکلا   یکینورتکلا نتلوب   نتلوب لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5353

رازفا رازفا مرن   مرن // رازفا رازفا تخس   تخس هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپو   ینابیتشپو تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  تاعالطا  یراذگراب  قبط  هکبش  رازفا و  تخس  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000045 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رد  زاین  دروم  تامدخ  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادرب  هشقن  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 14 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  حرش  قباطم  ایوپ  یلم  سلطا  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000073 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  حرش  قباطم  ایوپ  یلم  سلطا  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تاعالطا   تاعالطا یراذگراب   یراذگراب قبط   قبط هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف حرش   حرش قباطم   قباطم ایوپ   ایوپ یلم   یلم سلطا   سلطا هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   kaspersky سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003955 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن تسویپ.رابنادیسر  زا  سپ  هزور  30 یرابتعادیرخ.تسا هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   kaspersky سوریو یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312252 یمظاک.هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.تسیمازلا  یلام  ینف و  تاصخشم 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Security for Business-Advance تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000106 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 200 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام کی  تمیق  رابتعا  خیرات  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38800230-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا.هدش   ناریا.هدش تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد حرش   حرش قبط   قبط   kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5757

Kaspersky Endpoint Security for Bus iness-AdvanceKaspersky Endpoint Security for Bus iness-Advance ناونع : : ناونع 5858
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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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101003180000057 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37275577-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37275556-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5959
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سراف یرادناتسا   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات رابتعا  نیمات  ضحم  هب  تخادرپ  ربراک -  اب 2000   ESET POINT PROTECTION ADVANCED سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 لاس نایاپ 

1101003287000056 زاین :  هرامش 
سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401 لاس نایاپ  ات  رابتعا  نیمات  ضحم  هب  تخادرپ  ربراک -  اب 2000   ESET POINT PROTECTION ADVANCED سوریو یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یتیآ  هب  طوبرم  روما  مالعتسا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000028 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

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

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یتیآ  هب  طوبرم  روما  مالعتسا  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتات رابتعا   رابتعا نیمات   نیمات ضحم   ضحم هبهب   تخادرپ   تخادرپ ربراک -  -  ربراک   2 0002000 اباب     ESET POINT PROTECTION ESET POINT PROTECTION ADVANCEDADVANCED  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
140 1140 1 لاس لاس نایاپ   نایاپ

6060

باهذ باهذ لپرس   لپرس ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش یتیآ   یتیآ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما مالعتسا   مالعتسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6161
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هیرفعج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یرادرهش /  یاه  یناگیاب  زا  گرب  رازه  ادودح 340 یرازگراب  نکسا و  شیالاپ ، ییاشگزاب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناینامیا یاقآ  یلخاد 222   / 02536222888

1101005153000002 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  هیرفعج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایاپ رد  یعامتجا  نیمات  همیب  باسح  اصافم  هئارا  یرادرهش /  یاه  یناگیاب  زا  گرب  رازه  ادودح 340 یرازگراب  نکسا و  شیالاپ ، ییاشگزاب ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دادرارق 

3744115566 یتسپ :  دک  هیرفعج ،  یرادرهش  یزرواشک  کناب  بنج  یرادرهش  نابایخ  هیرفعج  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223434-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222899-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه یناگیاب   یناگیاب زازا   گرب   گرب رازه   رازه 340340 ادودح   ادودح یرازگراب   یرازگراب وو   نکسا   نکسا شیالاپ ، ، شیالاپ ییاشگزاب ، ، ییاشگزاب ناونع : : ناونع 6262
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ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000037 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
لاوریاف سنسیال  - 

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

1401/05/10 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تروص  الاک  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریشماج  یاقآ  هرامش 09177820979  هب  یرادا  تاعاس  رد  یگنهامه  تهج.دریگ 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 6363
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نواعت هعسوت  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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  کسیر  تیریدم  یزاس  هدایپ  ISMS و  تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  ءاقتراو  یرادهگن  یزاس  هنیهب  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ISO27005 وISO31000:2018 درادناتسا بوچراچ 

1101001031000122 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   ISOAFZAR ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
اناداپآ رتسگ  رازفا  نما  هدنزاس  عجرم  اناداپآ  رتسگ  رازفا  نما  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا هب  تبسن  ، تسویپ تامدخ  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطمو  اب 163-126-64380208  سامت  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعاو  ناگدننک  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماسرد  مزال  تادنتسمو  کرادم  یرازگراب  تمیقداهنشیپ و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوچراچ بوچراچ ساسا   ساسا ربرب   کسیر   کسیر تیریدم   تیریدم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو     ISMSISMS تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ءاقتراو   ءاقتراو یرادهگن   یرادهگن یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
ISO27005ISO27005 وو   ISO31000 :20 18ISO31000 :20 18 درادناتسا   درادناتسا

6464
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روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  دافم  اب  قباطم  یرازفا  مرن  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000010 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88061747-021 :: 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

یزادنا و5495182 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد5496163 تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، مالعتسا 
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) گنیروتینام تازیهجت  بایدر و  یاه 

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرازفا یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5494865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز تاوولیک  ویارد 400 ودریمعت  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FAVELLE FAVCO دنرب روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002065 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک هرهب  نویساموتا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد   TLH2 یلاناک تبوطر  یترارح و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ ماجنا  تسویپ  لیاف  قباطم  طقف  طقف و  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ  .دشاب  یمن  قیقد  هدش  مالعا  دک  ناریا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز تاوولیک   تاوولیک 400400 ویارد   ویارد ودریمعت   ودریمعت ناونع : : ناونع 6666

FAVELLE FAVCOFAVELLE FAVCO دنرب   دنرب روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6767
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5495773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000435 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000495 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 6868

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   PROMELPROMEL هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم   FGP04FGP04  لدم لدم یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 89 ھحفص 45 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HEAT-SMOKE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002067 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MEDC هدنزاس عجرم   HD1ATEX EXD D140DG لدم قیرح  مالعا  دربراک   Heat Detector روتکتد الاک :  مان 
میعز کینورتکلا 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

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

83764960-021  ، 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

HEAT-SMOKE DETECTORHEAT-SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 7070

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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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000295 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشتاب.دش دهاوخن  یسررب  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  لماک  تروصب  ار  دوخ  ینفو  یلام  کرادم  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   : مالساب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043218-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: 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

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور لیوحت 5  دشابیمن  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ هب  دیرخ  تساوخرد  متیآ  هارمه 4  هب  ددع - ییولیک 21  زاگو 6 ردوپ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609001499 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 62 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور لیوحت 5  دشابیمن  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ هب  دیرخ  تساوخرد  متیآ  هارمه 4  هب  ددع - ییولیک 21  زاگو 6 ردوپ  لوسپک   :: 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

31852084-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 7171

هزور هزور   55 لیوحت   لیوحت دشابیمن   دشابیمن هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ هبهب   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد متیآ   متیآ   44 هارمه   هارمه هبهب   ددع - - ددع   2 12 1 ییولیک   ییولیک 66 زاگو   زاگو ردوپ   ردوپ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 89 ھحفص 47 
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5495822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازبا کینورتکلا ، هورگ : ناتسلگنا ـ   C-Tec تکرش تخاس  یدنبرکیپرازبا  هکبش و  تراک  قیرح ،  نالعا  یولبات  حرش : RPGM-726-794 ـ  هرامش : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401/05/09 نایاپ : 1401/04/28 ـ  عورش : لرتنک ـ  قیقد و 

:: 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

ود هقطنم  نارهت -  بالضاف  بآ و   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094379000027 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5496355PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
یتسویپ تاصخشم  قباطم 

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یدنبرکیپرازبا یدنبرکیپرازبا وو   هکبش   هکبش تراک   تراک قیرح ،  ،  قیرح نالعا   نالعا یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 7373

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5495081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000030 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEALINK یتراجت مان   HX 2600 لدم سکتوان  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزه  ریاسو  لمح  یاه  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7575

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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یمیشورتپ عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 4  هب  تسویپ  لیاف  تایئزج  قباطم   C9200L-48T-4G-E هکبش چیئوس   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000147 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48T-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راجس هناماس  رد  اه  هداد  هکبش  هتشر  رد  یلا 3  هبتر 1  -

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -
دشاب یم  رظن  دم  یروف  ًافرص  لیوحت  -

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -
الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - هاگتسد هاگتسد   44 دادعت   دادعت هبهب   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تایئزج   تایئزج قباطم   قباطم   C9200L-48T-4G-EC9200L-48T-4G-E  هکبش هکبش چیئوس   چیئوس -- ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000036 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  24 دادعت : 

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

یدمحملگ یاقآ  03132203895 سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا 

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

5495450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  نژویف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001996 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا لارآ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIKURA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIKURA یتراجت مان   90S لدم یتارباخم  یرون  ربیف  شوج  هاگتسد  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIKURA هدنزاس عجرم   FUJIKURA یتراجت مان   CT30 لدم یرون  ربیف  رویلک  رتاک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا رظن  دروم   CT50 تسا ،  هباشم  دکناریا  ملق 2   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  قبطنم  دکناریا  ملق 1  - 

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -
ددرگ تسویپ  ینف  داهنشیپ  -

دوش هیارا  یتسویپ  کرادم  رد  امتح  روتکاف  شیپ  -

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف نژویف   نژویف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق ًامتح  تسویپ .  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  حرشب   50Mbps/50Mbps نراقتم تنرتنیا  دناب  ضرع  هلاس  دادرارق 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس  رد  هناهام 

1101001016000014 زاین :  هرامش 
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تارغت  نیرخآ  یمسر ، همانزور  همانساسا و  هطوبرم ، یاهزوجم  قباوس و  یراک ، هموزر  قاصلا  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ددرگ  جرد  هناماس  رد  هناهام  تروصب  تمیق  ًامتح  .دنیامن  مادقا  داتس  هناماس 

1431663651 یتسپ :  دک  ناریا ،  یتلود  یناگرزاب  تکرش  داهج  نادیم  یلامش  علض  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84399810-021  ، 88957474-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88970332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نراقتم نراقتم تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب ضرع   ضرع هلاس   هلاس 11 دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7979
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5495717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011243 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/30 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5495999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   PATCH PANEL 16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000590 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   Port Patch Panel-24 لدم هنایار  هکبش   RJ11 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 82-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  اهنادنز  حرط  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   PATCH PANEL 16PATCH PANEL 16 ناونع : : ناونع 8181

اهنادنز اهنادنز حرط   حرط یرونربیف   یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8282

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 85-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابص راب  هنایاپ  زکرم  زا  نافیرظ  یتعنص  کرهش  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یرادناتسا   :: 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 15 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004079000032 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  هب  جرش  - 

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

1401/05/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هدش  ذخا  تسیل  یراذگراب  هب  تبسن  نمض  رددامرف  هعجارم  زربلا  یرادناتسا  تاعالطا  یروانف  رتفد  هب  ینف  لماک  تاصخشم  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش مادقا  تمیق  زیر  هارمه 

3144793436 یتسپ :  دک  زربلا ،  یرادناتسا  کالپ 470- - ناهام راولب  - رهشناهج جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34438502-026  ، 34438501-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34438510-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8383

هکبش هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

5496248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000494 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401 - 4 - 83 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقوقح صاخشا  هب  ار  جدیه )  ناشنهام  رب -  بآ  دورجیا -  ) یتایلام روما  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اموگرب اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 8585

یتایلام یتایلام روما   روما یرونربیف   یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

5496378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا دنارگل  هگبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000244 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
لانیجروا دنارگل  هگبش  لباک  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  8,845 دادعت : 

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

ههام یلام 2 هیوست  رابنا  رد  لیوحت  سانشراک  دیئات  دروم  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  GRG(28 هاگتسد 45 دادعتب نواعت  هعسوت  کناب  بعش  سانکسا  رتروس  یاه  هاگتسد  ینف  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناخ هاگتسد 4 هناخ و3 هاگتسد 3 11 هناخ ، ود  هاگتسد  3 هناخکت ،

1101001031000117 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا دنارگل   دنارگل هگبش   هگبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8787

سانکسا سانکسا رتروس   رتروس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 89 ھحفص 58 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5496791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  هقلح  کی  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000048 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یا  هقلح  هرقرق 1   CABLE OUTDOOR SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم 
هقلح ( لور )1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: 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 نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5496825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یقرب  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس5495017 ناسر  مایپ  سیورس  تامدخ  هحفص 33)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8989

هکبش هکبش یقرب   یقرب مالقا   مالقا نیمات   نیمات 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 :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزادنا و5495182 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5495210 مرن  / رازفا تخس  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپو  تامدخ  روما  هحفص 33)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناگوان5495385 بایدر  یاههاگتسد  طخرب  لاسرا  ینابیتشپ و   ، یرادهگن ، بصن ، هیهت
( نیگنس نیگنس و  همین  ، کبس ) یرادهار

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریاسو5495690 نیبرود  ددع  هکبش و 2 تحت  وگدنلب  ددع  هکبش و 2 تحت  رجیپ  هاگتسد  کی  دیرخ 
دانسا لحمزا  لحم  رد  لیوحت  توملا  هاگیاپ  تهج  تسویپ  تاصخشم  حرش  هبتاموزلم 

هنارخ 005

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5495773 هحفص 43)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یدنبرکیپرازبا5495822 هکبش و  تراک  قیرح ،  نالعا  هحفص 46)یولبات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

باهذ5496358 لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یتیآ  هب  طوبرم  روما  مالعتسا  هحفص 33)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5496371 یاه  یناگیاب  زا  گرب  رازه  ادودح 340 یرازگراب  نکسا و  شیالاپ ، هحفص 33)ییاشگزاب ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5496479 هحفص 33)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5496530 هدایپ  ISMS و  تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  ءاقتراو  یرادهگن  یزاس  هنیهب  ، دیرخ
ISO27005 وISO31000:2018 درادناتسا بوچراچ  ساسا  رب  کسیر  تیریدم 

هحفص 33) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5496547 مرن  تامدخ  هحفص 33)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5495212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  تلاصا  مالعتسا  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /Video Wall رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص  هب  تسویپ 
1101093498003951 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION
ددع 1 دادعت : 

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

ازجم تروص  هب  تسویپ  حرش  قبط  تلاصا  مالعتسا  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /Video Wall رگشیامن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731313900 .تسیمازلا گولاتاک  لدم و  لاسرا.ددرگ  یراذگراب 

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

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5495465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Video WallVideo Wall رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 9191

دنچ دنچ هاگتسد   هاگتسد یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یگنر   یگنر مامت   مامت یکینورتکلا   یکینورتکلا ناور   ناور ولبات   ولبات  -  - LCDLCD  نویزیولت نویزیولت یداب -  -  یداب پوت   پوت رختسا   رختسا یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ لماک -  -  لماک هنایار   هنایار ناونع : : ناونع
سکف سکف وو   رنکسا   رنکسا وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   یپک   یپک هراک   هراک

9292
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تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت رد  تاصخشم  قبط 

1101003812000028 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU1 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-M2025CX لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نیرز تراجت  سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Color LaserJet CP2025dn Printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
شیک جوم  دیپس  تکرش  زا   43WLCL26LCD TV لدم  in 26 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 

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

جرف هدننک  هضرع  عجرم   HOT ELECTRONICS Co.LTD هدنزاس عجرم   PH5 لدم یعبرم  رتم  زیاس  یکیتسالپ  یگنر  مامت  یکینورتکلا  ناور  ولبات  الاک :  مان 
یردشوه

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

زیربت رتسگ  یداش  یداب  یاه  هزاس  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  رتسگ  یداش  لدم 2000  یداب  پوت  رختسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - نانمس ناتسرهش  یزرواشک  داهج  یوربور   - یدعس راولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3513913183

33321782-023  ، 33324043-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322297-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی .یناریا  یالاکابدیرخ  تیولوا.تسا  هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   video wall رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ

1101093498003954 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 
ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION

ددع 20 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هزور  30 یرابتعادیرخ.یناریا یالاکابدیرخ  تیولوا.تسا  هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   video wall رگشیامن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312253 ینالغب.هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.تسیمازلا  یلام  ینف و  تاصخشم  ندومن  تسویپ.رابنادیسرزا 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

video wallvideo wall رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 9393
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5494974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  دبس و  هیاپ  اب  هارمه   s2t120 لدم summa لدم رتالپ  رتاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000078 زاین :  هرامش 

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

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) یتراظن نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000096 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   دبس   دبس هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه   s2 t120s2 t120 لدم   لدم summasumma  لدم لدم رتالپ   رتالپ رتاک   رتاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدنرز - ناجیلد - بادنخ - شرفت - نایتشآ - دنزاش - کارا یاهناتسرهش  هزوح  ظافح  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000100 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیگنس نیگنس و  همین  ، کبس ) یرادهار ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  طخرب  لاسرا  ینابیتشپ و   ، یرادهگن ، بصن ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000046 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/06 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

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهناتسرهش اهناتسرهش هزوح   هزوح ظافح   ظافح تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9696

(( نیگنس نیگنس وو   نیگنس   نیگنس همین   همین ،، کبس کبس )) یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن ،، بصن بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5495403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروجنر و ات  وجشناد  زا  رهمگرزب  راولب  یزاس  ور  هدایپ  تهج  دیفس  ینیچ  گنس  ینتب و  شوپفک  ، کازوم لماش  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  یروهمج  راولب 

1101091996000055 زاین :  هرامش 
نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینادنا یمیحر  اضر  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm داعبا ینیچ  حرط  زمرق  هشال  کازوم  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یسوط شاقن  نسح  دمحم و  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس یتینارگ  حرط  یسرپ  کازوم  الاک :  مان 

ددع 2200 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نوتب مرف  هدننک  هضرع  عجرم   mm 200 لوط  mm 200 ضرع  mm 60 تماخض یعبرم  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
تامدخ ینامتخاس و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یعبرم  رتم  تلاپ   200x200 mm داعبا  cm 6 تماخض زمرق  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ناریا سوتپآ  ییاوه  یرازگراک 
عبرم رتم  200 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
این یفطل  یقتدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  لوط   cm 4 ضرع  cm 2 تماخض دیفس  ینیچ  راوید  گنس  الاک :  مان 

رتم 600 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان   mm 32 تماخض  40x40 cm داعبا دیفس  گنر  هداس  هیالود  نامیس  هیاپ  یسدنهم  کازوم  الاک :  مان 
ناجنسفر تینارگ  سراپ 
ددع 2600 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33294450-054 هرامش.ددرگ  یراذگرابو  اضما  ، رهم ، لیمکت مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیریدم  نیا  رظن  دم  مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تایئزج  ودشاب  یم  مالعتسا  لحارم  ماجنا  تهج  افرص  الاب  یاهدک  ناریا 

دک نادهاز ،  کی  هقطنم  یرادرهش  رون ـ  مایپ  هاگشناد  بنج  تراهم ـ  نابایخ  رهمگرزب ـ  نابایخ  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153816 یتسپ : 

33294447-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294448-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ تهج   تهج دیفس   دیفس ینیچ   ینیچ گنس   گنس وو   ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک ،، کازوم کازوم لماش   لماش حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 4  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 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

5495551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یدقن  تروصب 100 % تسویپ )  لودج   ) یلودج گنر  یرادیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 4  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095546000021 زاین :  هرامش 
جرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-5  دک  زبس  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلم و تراک  یپک   ، هدوزفا شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  یهاوگ   ، تکرش همانساسا  ریوصت   ، یمسر همانزور   ، تکرش تارغت  یهگآ  نیرخآ  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  یتسویپ  لیاف  کی  بلاق  رد  کرادم  ددرگ -  یم  تساوخ  رد  فذح  بجوم  کرادم  یرسک  دشاب .  یم  یمازلا  مالعتسا  هارمه  هب  همانسانش 

3134911177 یتسپ :  دک  نابایخ 112 ،  شبن  - یدنابراهچ راولب  - رهشرهم - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33407079-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5495786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت رنیت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دیامن .دیامن مادقا   مادقا یدقن   یدقن % % 100100 تروصب   تروصب تسویپ )  )  تسویپ لودج   لودج  ) ) یلودج یلودج گنر   گنر یرادیرخ   یرادیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد     44 هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع 9999

یکیفارت یکیفارت رنیت   رنیت ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  قبط  نایانیب  مک  نایانیبان و  یارب  اه  هلپ  یدورو  رد  بصن  یارب  یا  هکس  شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000048000001 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ سکع  قبط   . نایانیب مک  نایانیبان و  یارب  اه  هلپ  یدورو  رد  بصن  یارب  یسح  میالع  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
رتم  3 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هتومن  ناونعب  بصن  یارب  رتم  3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515813141 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  ییارادو  یداصتقاروما  لک  هرادا  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33031211-024  ، 33031110-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779003-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  هروظنم  دنچ  رادخرچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000195 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداج یشک  طخ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/28 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایانیب نایانیب مکمک   وو   نایانیبان   نایانیبان یارب   یارب اهاه   هلپ   هلپ یدورو   یدورو ردرد   بصن   بصن یارب   یارب یایا   هکس   هکس شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 10 110 1

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ رادخرچ   رادخرچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت بایدر و  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) گنیروتینام

1101001423000059 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن دیق  تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   بایدر   بایدر یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم )) گنیروتینام گنیروتینام

103103
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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 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496176 :: 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
1101093395000020 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

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  هار  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000040 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  هار  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا 08731803260 تاعاس  رد  سامت  هرامش 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش اباب   قبطنم   قبطنم لوطرتم ) ) لوطرتم   1000010000 ایای   ددع   ددع   2 000020000  ) ) فقس فقس اتات   درادناتسا   درادناتسا رایع   رایع اباب     5050 ** 4040 داعبا   داعبا هبهب   ینابایخ   ینابایخ اویناک   اویناک ناونع : : ناونع 104104

ناتسا ناتسا حطس   حطس هار   هار ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090881000001 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  لباقچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

یلیلج هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   60x20 cm زیاس لیطتسم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
فیر  kg 25 یکیتسالپ هسیک   B2120-2126Y گنر دک  درز  یترارح  دیرکسا  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هسیک 50 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

فیر  kg 25 یکیتسالپ هسیک   B2120-2126W گنر دک  دیفس  یترارح  دیرکسا  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هسیک 50 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  بوغرم  عون  زا  سانجا  هیهت  یلصا  طرش  دشاب و  یم  دقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6841643186 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نادیم  هب  هدیسرن  ، لباقچ رهش  ، ناکشمور ناتسرهش  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32652723-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32652723-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  یمیش  ابص  ای  زورفا  گنر  یاه  تکرش  دنرب  اب  نابایخ  یشک  طخ  تهج  تسالپومرت  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ یاهب  مالعتسا  تاصخشم 

1101090130000004 زاین :  هرامش 
نشودن یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنر دزی  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح دک 700  کیتسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 850 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  رد  نآ  لالح  گنر و  تاصخشم.دیامن  مادقا  هناماس  رد  ددجم  یراذگراب  اهب و  مالعتسا  ندرک  رپ  هب  تبسن  تسیابیم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب 09133503164 یم  نشودن  یرادرهش  رابنا  گنر  هیلخت  لحم.دشاب  یم  تسویپ 

8948111344 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  همطاف  راولب  نشودن -  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32313482-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313483-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپومرت تسالپومرت یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496237 :: 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 

1101093395000021 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

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکروحم رایس  لوکساب  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000041 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاههاگشورف  رد  اهالاکریاس  یشورفهدرخ  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شکروحم رایس  لوکساب  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا 08733245499 تاعاس  رد  سامت  هرامش 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ ینامیس   ینامیس لودج   لودج ناونع : : ناونع 108108

شکروحم شکروحم رایس   رایس لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درالم قالشق  یرایهد   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسپدک اب  هارمه  اتسور  حطس  یاه  کالپ  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096301000007 زاین :  هرامش 

درالم ناتسرهش  درالم  قالشق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   8x20 cm زیاس لیطتسم  لکش  یتسپدک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسپ دک  اب  هارمه  کالپ  بصنو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166165389 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  گنهرف  هچوک  بالقنا  نابایخ  درالم  قالشق  درالم  ناتسرهش  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65411200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65411200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتسپدک یتسپدک اباب   هارمه   هارمه اتسور   اتسور حطس   حطس یاه   یاه کالپ   کالپ بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  هاگتسد  هلاسکی 38 یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000094 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: 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

رامش رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد 3838 هلاسکی   هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5495187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تسویپ  حرش  قبط  همانیهاوگ  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /X-RAY یسرزاب هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  ازجم  تروص 

1101093498003948 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یایند هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهام  نما  یایند  هدنزاس  عجرم  نکسا  ایرآ  یتراجت  مان   AS5030SX لدم  X Ray راب یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 
ناهام نما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ازجم تروص  هب  تسویپ  حرش  قبط  همانیهاوگ  گولاتاک و  اب  هارمه  یلام  ینف و  داهنشیپ  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا  /X-RAY یسرزاب هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731313900 .یتناراگ بصن و  اب  هارمه.ددرگ  یراذگراب 

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

31313992-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

X-RAYX-RAY یسرزاب یسرزاب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 2  تسویپ  کرادم  قبط   AVB - BR370 لدم :  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090800000006 زاین :  هرامش 

جرک یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  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 2 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09354342902 سامت :  هرامش  تسیمازلا  تکرش  رهم  اب  تمیق  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139614171 یتسپ :  دک  دهاش 1 و 2 ،  نیب  اضر  ماما  راولب  ناگدازآ  نادیم  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530068-026  ، 34584933-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34551034-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگوان5495385 بایدر  یاههاگتسد  طخرب  لاسرا  ینابیتشپ و   ، یرادهگن ، بصن ، هیهت
( نیگنس نیگنس و  همین  ، کبس ) یرادهار

هحفص 63) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 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 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000172 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  هزور  نآ 10  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: 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

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت ریوصت وو   یتوص   یتوص ،، نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک تروص   تروص هبهب   تازیهجت   تازیهجت وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000011 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 48 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCFS801P لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

رتسگ فیط  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROWAN یتراجت مان   m 305 لوط  DUAL JACKET FTP لدم  outdoor CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 28 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 8 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

کاریژآ هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   IP Super starlight 5MP AHP-IPBS5001 لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
سراپ دنمشوه 

ددع 42 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یتایلمع  ای  ینف  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یدقن  ریغ  تروص  هب  ارجا و  زا  دعب  غلبم  تخادرپ 

دراد  زاین  ینابیتشپ  لاس  لاس  لاس  ود  ییالط و  یتناراگ  لاس  تازیهجت 5  هیلک 
ددرگ مادقا  بصن  هب  تبسن  ینف  یسررب  زا  دعب  ددرگ و  نامزاس  رابنا  لیوحت  ادتبا  تازیهجت  هیلک 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تبث  دیاب  تمیق  هیلک  عمج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  تاصخشمو  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000056000010 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ABC-2280E لدم ریغتم  زنل  یا FULL-HD و  هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تبث  دیاب  تمیق  هیلک  عمج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  تاصخشمو  لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8815713111 یتسپ :  دک  یناشاک ،  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31343160-038  ، 31343101-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330125-038 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبطدیرخ.یبناج  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003952 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم ندومن  تسویپ.تسا  هباشم  دک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبطدیرخ.یبناج  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312253 ینالغب.هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.رابنادیسر  زا  سپ  هزور  یرابتعادیرخ.تسیمازلا 30 یلام  ینف و 

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تبث   تبث دیاب   دیاب تمیق   تمیق هیلک   هیلک عمج   عمج هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا.هدش   ناریا.هدش تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد حرش   حرش قبطدیرخ.یبناج   قبطدیرخ.یبناج تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 89 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4h3mc4mjc6xbc?user=37505&ntc=5495237
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5495237?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p3cvqhpm8ug7w?user=37505&ntc=5495266
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5495266?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5495388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع هاگتماقا  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یلخاد و  یرامعم  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000228 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دصرد 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مهم " یدیلک و  تاکن   " Word لیاف هب  هجوت  اب  ار  دوخ  دانسا  دامن و  تکرش  دنیارف  نیا  رد  زارحا ، طیارش  ندوب  اراد  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  لیمکت و  دانسا ،

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112546-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع هاگتماقا   هاگتماقا نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت وو   یلخاد   یلخاد یرامعم   یرامعم یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیوزق

نیوزق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هبتاموزلم  ریاسو  نیبرود  ددع  هکبش و 2 تحت  وگدنلب  ددع  هکبش و 2 تحت  رجیپ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنارخ 005 دانسا  لحمزا  لحم  رد  لیوحت  توملا  هاگیاپ  تهج 

1101003169000037 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415846476 یتسپ :  دک  یتسد ،  عیانص  نابایخ  شبن  اردصالم  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33688555-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688555-028 :: 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

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  لکد  یارجا  بصن و  لمح ،  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000045 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/04/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: 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 تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبتاموزلم   هبتاموزلم ریاسو   ریاسو نیبرود   نیبرود ددع   ددع 22 وو   هکبش   هکبش تحت   تحت وگدنلب   وگدنلب ددع   ددع 22 وو   هکبش   هکبش تحت   تحت رجیپ   رجیپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
005005 هنارخ   هنارخ دانسا   دانسا لحمزا   لحمزا لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت توملا   توملا هاگیاپ   هاگیاپ تهج   تهج

1191 19

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس لکد   لکد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5495218 نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 63)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5495238 افطا  متسیس  یقیقد  رازبا  تاعطق  ددع  هحفص 14)دیرخ 105  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5495393 افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، هحفص 14)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریمخت5496805 یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  هحفص 14)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5496808a.b ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  افطا  متسیس  یارجا  هحفص 14)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5494874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  یداهنشیپ  تمیق  نآ  ساساربدیاب  هکورشیپدنرب  ابزاگردوپ  ییولیک  لوسپک 12 ددع  کیو  ییولیک  لوسپکددعود 40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - دادرم 3 لیوحت

1101092321000045 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ساساربدیاب5494874 هکورشیپدنرب  ابزاگردوپ  ییولیک  لوسپک 12 ددع  کیو  ییولیک  لوسپکددعود 40
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - دادرم 3 لیوحت دوش  هداد  یداهنشیپ  تمیق  نآ 

هحفص 83) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

5495494A,B ریمخت یاه  هلوس  ییانشور  قیرح و  ءافطا  متسیس  هحفص 14)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دوش دوش هداد   هداد یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق نآنآ   ساساربدیاب   ساساربدیاب هکورشیپدنرب   هکورشیپدنرب ابزاگردوپ   ابزاگردوپ ییولیک   ییولیک 1212 لوسپک   لوسپک ددع   ددع کیو   کیو ییولیک   ییولیک 4040 لوسپکددعود   لوسپکددعود ناونع : : ناونع
لوبق لوبق لباق   لباق هیمورازا   هیمورازا هدننک   هدننک نیمات   نیمات -- دادرم دادرم 33 لیوحت لیوحت

12 112 1

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

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

زا 89 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bk3f4psq7ypta?user=37505&ntc=5494874
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5494874?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5494916HEAT-SMOKE DETECTOR(46 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5495097 حرش  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 46)تاودا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5496355PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
یتسویپ تاصخشم  قباطم 

هحفص 43) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5496682 تامدخ  حرش  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 46)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یزادنا و5495182 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

زاجم5495745 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم5495819 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 23)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5495688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  قرب  قیاع  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000006 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 51 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد سنج  ملق  لماش 51  قرب  قیاع  تازیهجت  تس  کی  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464045-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5494916HEAT-SMOKE DETECTOR(46 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5495688 حرش  قباطم  قرب  قیاع  هحفص 86)تازیهجت  روتکتد  ( روتکتد

(( 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

گنیکراپ5496343 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم قرب   قرب قیاع   قیاع تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 89 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w3m7kbyzslypf?user=37505&ntc=5495688
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5495688?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " 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

5495778T.B.S هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  هحفص 31)مواقم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هناب هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ  یناریا  لماک  لوف ) رازفا (  مرن   - G4 تعنص داهم  گاید  هاگتسد  وژپ 206 - سکاموکا   ABSگب و ریا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  ربارب 

1201004129000013 زاین :  هرامش 
هناب هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامرکو ینیچ  یاه  وردوخ  ارثکا  اپیاسو و  وردوخ  یناریا  لماک  لوف ) رازفا (  مرن   - G4 تعنص داهم  گاید  هاگتسد  وژپ 206 - سکاموکا   ABSگب و ریا  ولبات  - 
..روتوم

یتسویپ لیاف  ربارب 
تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ داد  تدوع  الاک  دننک  نمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروص  رد  هدوب  یتسویپ  لیاف  ربارب  دشاب و  یناریا  دیابالاک  دشاب ،  یم  یدقن  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

6691888546 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  2 زاف رهش  لگ  کرهش  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255311-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34255311-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ یناریا   یناریا لماک   لماک لوف ) ) لوف رازفا (  (  رازفا مرن   مرن  -  - G4G4  تعنص تعنص داهم   داهم گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد --   2 06206 وژپ   وژپ سکاموکا   سکاموکا   ABSABS وو گبگب   ریا   ریا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5496337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوراف هاگتسیا  تلوولیک  قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000211 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جوراف هاگتسیا  تلوولیک  قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

47238610-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاسکی5494896 ربراک  یارب 150  Ultimate هخسن شیرواپ  سوریو  هحفص 33)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5494915 یاهرادشه  رگشزادرپ  ینابیتشپ  یدنبرکیپ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، هحفص 33)یحارط ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابخا5495066 یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  هحفص 33)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا و5495182 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 77) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5495210 مرن  / رازفا تخس  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپو  تامدخ  روما  هحفص 33)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5495545 یاهلیاف  حرش  قباطم  ایوپ  یلم  سلطا  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 33)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسا5495845 هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   kaspersky سوریو هحفص 33)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5495995Kaspersky Endpoint Security for Business-Advance(33 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

جوراف جوراف هاگتسیا   هاگتسیا تلوولیک   تلوولیک   2020 قرب   قرب تسپ   تسپ یولبات   یولبات یور   یور یرازفا   یرازفا مرنو   مرنو تخس   تخس تارغت   تارغت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5496147 مرن  رد  ( یزاسدکوئژ  ) یمقر هد  یتسپ  یاهدک  ییایفارغج  تاصتخم  نعت  مشش  هلحرم 
تسویپ دادرارق  حرش و  هب  تسپ  تکرش  یصاصتخا 

هحفص 33) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5496255( لوف رازفا (  مرن   - G4 تعنص داهم  گاید  هاگتسد  وژپ 206 - سکاموکا   ABSگب و ریا  ولبات 
وردوخ یناریا  لماک 

هحفص 87) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5496316 - ربراک اب 2000   ESET POINT PROTECTION ADVANCED سوریو یتنآ  سنسیال 
1401 لاس نایاپ  ات  رابتعا  نیمات  ضحم  هب  تخادرپ 

هحفص 33) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جوراف5496337 هاگتسیا  تلوولیک  قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  هحفص 87)ماجنا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لانیجروا5496378 دنارگل  هگبش  هحفص 49)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاس5496530 هدایپ  ISMS و  تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  ءاقتراو  یرادهگن  یزاس  هنیهب  ، دیرخ
ISO27005 وISO31000:2018 درادناتسا بوچراچ  ساسا  رب  کسیر  تیریدم 

هحفص 33) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5496547 مرن  تامدخ  هحفص 33)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5496807phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5496837 تراظن  یاه  نیبرود  هناماس  لکد  یارجا  بصن و  لمح ،  هحفص 77)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

گنیکراپ5496343 یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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