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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 20  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 22

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 34

140 1140 1 دادرم   دادرم   1010 هبنشود   هبنشود 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   148هکس ,900 , 000148 ,900 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,710 , 000141 ,710 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   222رالد ,600222 سیئوس600, سیئوس کنارف   333,200333,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 150 , 00082 , 150 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,000248 ناتسبرع000, ناتسبرع لایر   85,65085,650لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 130 , 00052 , 130 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,80032 ,800

رایع رایع   1818 یالط   13,570یالط , 00013,570 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ387,070387,070دنوپ نپاژ نینی   دصکی   240دصکی , 170240 , 170

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((5959))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 181181 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 34  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 18  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 86  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 85

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

( یهگآ دادعت 33  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 135

( یهگآ دادعت 14  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 155

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 161

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 172

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 172

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 174

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 174

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 175

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 175

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 176

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 176

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 177

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 177

( یهگآ دادعت 2  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 177

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 177

( 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 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 178

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 178

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 180

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 180

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

( یهگآ دادعت 24  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 180

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 183

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 183

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  نارواشم -  ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  ار  لاسردشرورپ 1401  شزومآ و  ترازو  عماج  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوساسایرآ رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع طباور  هزوح  رددنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هئارا هنیمز  رد  تیحالص  بحاص  طیارش و  دجاو  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ ، عبانم  یتاعالطا  کناب  هعسوت  لیمکت و 

.دیامن مادقا  یمومع  طباور  هزوح  هب  طوبرم  تامدخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متفه هقبط  نایک ، جرب  کالپ 2551 ، یرصان ، دیهش  نابایخ  شبن  رفظ ، نابایخ  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

این یاقا   09120757185-02185922752 :: 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

عماج عماج یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 11

یتاعالطا یتاعالطا کناب   کناب هعسوت   هعسوت وو   لیمکت   لیمکت یمومع   یمومع طباور   طباور هزوح   هزوح رددنمناوت   رددنمناوت یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abfa-qom.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایفارغج تاعالطا  هناماس  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/26هرامش رثکادح   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  تکرش  هاتوک  مایپ  شتآ  هراوید  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: info.r&d@mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ شتآ   شتآ هراوید   هراوید هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 183 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nz9yz9bnjzhg5?user=37505&ntc=5537134
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5537134?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ulz7b95xdjcss?user=37505&ntc=5537243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5537243?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسرزاگ تاسیسات  هدنامیقاب  دیفم  رمع  نیمخت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  راظتنا  دروم  نامز 

تازیهجت تاسیسات و  نامدنار  ندرب  الاب  تازیهجت 2 - تاسیسات و  هدنامیقاب  رمع  لوط  نیمخت  - 1 هژورپ : یارجا  فادها 
یاه هنیزه  شهاک -  نانیمطا و  تیلباق  شیازفا  ثعاب  ناوت  یم  نآ  نیمخت  اب  هک  دنشاب  یم  یدیفم  رمع  کی  یاراد  یناسرزاگ  تاسیسات  هژورپ : یارجا  ترورض 

تاریمعت یرادهگن و 

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

:: سردآ سردآ

وجمزر ناکشا   02183735501 :: 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

درکرهش یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  زا 1401/05/19   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548440 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یذغاک تیلب  کینورتکلا و  ژراش  تیلب و  تراک  شورف  عیزوت و  هب  طوبرم  یتامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر تکرش 2.500.000.000  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5534949DGS & GPU یرادهگن ریمعت و  هحفص 7)یربهار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناسرزاگ یناسرزاگ تاسیسات   تاسیسات هدنامیقاب   هدنامیقاب دیفم   دیفم رمع   رمع نیمخت   نیمخت ناونع : : ناونع 55

یذغاک یذغاک تیلب   تیلب وو   کینورتکلا   کینورتکلا ژراش   ژراش وو   تیلب   تیلب تراک   تراک شورف   شورف وو   عیزوت   عیزوت هبهب   طوبرم   طوبرم یتامدخ   یتامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ikac-1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DS & GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 4 اب  یتعنص  نویساموتا  هتشر  ریزا  تعنص  هتشر  هبتر 4  اب  عیزوت ) لاقتنا و  هتشرریز   ) وریت هتشر  هبتر 4  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساموتا هتشر  ریت   ) کیتامروفنا هتشر 

لایر نیمضت 2/001/213/000  غلبم 

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف ، جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

1456-51008845 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- WWW.Gta Girafi.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

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناماتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ دادرارقراکنامیپ  باختنا  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هس  هبتر  لقادح  اب  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد   :: 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

DGS & GPUDGS & GPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 77

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

2001001313000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535116 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  یا  هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام  قاتا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,278,360,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  ناجنز -  ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  یاهدحاو 1700,1800 و 1900  نیلوئسم  گنیروتینوم و  نامتخاس  ثادحا  -MO-140134 هرامش یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  هرامش 2  یرادا  نامتخاس  ثادحا  -MO-140136 هرامش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 19744-79153 دک  فگمه  هقبط  ایرا  نامتخاس  کالپ  ینیمخ ، یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 07691091081-147-148 - 07138318881 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.LORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07138318882 :: سکف :: Lavantenders@lorc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب تسارح   تسارح یزکرم   یزکرم گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا -- نیلوئسم نیلوئسم وو   گنیروتینوم   گنیروتینوم نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1010

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

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PID - 001132 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/5/8هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR YOKOGAWAD.C.S&SHUT DOWN SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا - : سردآ  :: سردآ سردآ

08432723948 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004186000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تدحو یادن   :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  حلاصم ، الاک و  نیمات  یمومع  یا  هلحرم  ود  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  اب  یریوصت  تراظن  متسیس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و  مزاول  نیمات  و 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001004185000001

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03432234763 :: 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

PARTS FOR YOKOGAWAD.C.S&SHUT DOWN SYSTEMPARTS FOR YOKOGAWAD.C.S&SHUT DOWN SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

وو ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یکدی   یکدی مزاول   مزاول نیمات   نیمات وو   تخاس   تخاس ریز   ریز هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن حلاصم ، ، حلاصم وو   الاک   الاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق نودام  هدنهد  صیخشت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یاقا یلخاد 550  یلخاد 232 و 02538700900   02538700900 :: نفلت نفلت
یحلاص

qompowertender.ir :: 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-1401/162 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/05/10  هبنشود  زور  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/15 هبنش 

لامش کیپ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536726 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور   10:00  - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ  یریگ  هزادنا  مزاول  رباعم و  ییانشور  متسیس   ، کیتاموتا دیلک   ، نایرج سنارت  دنمشوه و  روتنک  یاراد  رپمآ  عیزوت 100  ولبات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ یریگ  هزادنا  مزاول  رباعم و  ییانشور  متسیس   ، کیتاموتا دیلک   ، نایرج سنارت  دنمشوه و  روتنک  یاراد  رپمآ  عیزوت 160  ولبات 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   545/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام برغ  قرب  یورین  هیزوت  تکرش   :: 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

زمرق زمرق نودام   نودام هدنهد   هدنهد صیخشت   صیخشت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس  ، ، کیتاموتا کیتاموتا دیلک   دیلک  ، ، نایرج نایرج سنارت   سنارت وو   دنمشوه   دنمشوه روتنک   روتنک یاراد   یاراد رپمآ   رپمآ   160160 وو     100100 عیزوت   عیزوت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
نآنآ
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ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-340-80153 :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/05/09هرامش  - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5537011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاسرا سکع  تاصخشم و  قبط  سنمیز   HMI لنپ 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

داگراساپ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ن-م - 06 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/10  زا  یرادا  تاعاس  رد  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یمسر تالیطعت  هعمج و  هبنشجنپ ،  یاهزور  زا  ریغ  هب   1401/5/22

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجناخراک و هیلک  یارب  هتسبرادم  یاهنیبرود  قیرط  زا  یتراظن  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  ( MC  ) تراظن هاگتسد  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  هصقانم  قیرط  زا  یتارداص  هنایاپ 

یسمش هام  هن  تدم  هب  دادرارق  غالبا  نامز  ارجا  تدم  - 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  تامدخ  لقادح 5  هبتر  تاجاس و  هناماس  زا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  لایر -  نیمضت 560.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا و هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه  تراظن -  شیارگ  رد  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا ، یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هتشر  هرواشم و  هتسر  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

داگراساپ تفن  تکرش  یزکرم  هناخ  ریبد  کالپ 37 - هچوک -  یاهتنا  یقرش - مود  لحاس  هچوک  یلامش -  یرهطم  نابایخ  ایرد -  راولب  دابآ  تداعس  نارهت -   :: 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

سنمیز سنمیز   HMIHMI لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

هنایاپ هنایاپ وو   تاجناخراک   تاجناخراک هیلک   هیلک یارب   یارب هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود قیرط   قیرط زازا   یتراظن   یتراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ( ( MCMC  ) ) تراظن تراظن هاگتسد   هاگتسد باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
یتارداص یتارداص
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ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14-1401/162 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/05/10  هبنشود  زور  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/15 هبنش 

سانکسا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537066 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور   10:00  - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 10  هب  مدوم  نامرف RTU و  ولبات  هارمهب  لماک  نویساموتا  یاراد  تلوولیک  یزاگ 20  رنویسکس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   545/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت 1/400/000/000 

ناردنزام برغ  قرب  یورین  هیزوت  تکرش   :: 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

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/1003 و 401/1004 یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/11  دانسا  تفایرد   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدنیآ داصتقا   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537927 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یرظتنم  دمحم  دیهش  هاگورین  یطاسبنا  نیبروت  دحاو  کی  لرتنک  متسیس  تخاس  یحارط و  - 

ناهفصا هاگورین  رابنا  هلوس  ویارداگم و  نامتخاس  یارجا  زاین و  دروم  حلاصم  نیمات  دوجوم و  هلوس  بیرخت  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یزکرم و ...  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هداج قفش ، راولب  نهآ ، بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ، یناشن  هب  ناهفصا  قرب  دیلوت  تکرش  یاهدادرارق  تاکرادت و  روما  لیوحت  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
یرادرب هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین ،

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

زکرم یرادا  تاعاس  رد  یلخاد 8016   03137871785 - 37871781 :: نفلت نفلت
02185193768-88969737 مان تبثرتفد  02127313131 سامت

setadiran.ir iets.mporg.ir :: 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

نویساموتا نویساموتا یاراد   یاراد تلوولیک   تلوولیک   2020 یزاگ   یزاگ رنویسکس   رنویسکس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

زاین زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات وو   دوجوم   دوجوم هلوس   هلوس بیرخت   بیرخت هاگورین - - هاگورین یطاسبنا   یطاسبنا نیبروت   نیبروت دحاو   دحاو کیکی   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هاگورین هاگورین رابنا   رابنا هلوس   هلوس وو   ویارداگم   ویارداگم نامتخاس   نامتخاس یارجا   یارجا وو  
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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

2001005117000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:30عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538396 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر  ناتسرهش  -  Lsf هزاس اب  نالیگ  یافبآ  یناسربآ  تاسیسات  رود  هار  زا  لرتنک  زکرم  رورس و  نامتخاس  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشر  ناتسرهش  -  Lsf هزاس اب  نالیگ  یافبآ  یناسربآ  تاسیسات  رود  هار  زا  لرتنک  زکرم  رورس و  نامتخاس  ثادحا  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
52,577,040,390 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,628,855,000 نیمضت :  غلبم 

ناراکنامیپ طسوت  روشک ،  هجدوب  همانرب و  نامزاس  خروم 11/04/1401  هرامش 167108/1401  همانشخب  دنب 2  تیاعر  هینبا  ( راکنامیپ :  هتشر  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب )  یم  یمازلا  جنپ  هیاپ 

09:30 تعاس : 1401/08/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سدق کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  - تشر - نالیگ  ، 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

نادابآ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

45-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abadan-petro.com :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلیوب هس  لرتنک  متسیس  یناسرزور  هب  یزاسون و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 2207  9-06153260021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناسربآ یناسربآ تاسیسات   تاسیسات رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم وو   رورس   رورس نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

رلیوب رلیوب هسهس   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   یزاسون   یزاسون 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 :

زا 183 ھحفص 14 
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/10هرامش زا  عالطا  بسک   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5534976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار ، هواس )  ) اپیاس ور  نب  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هیهت ، ییارجا  تایلمع  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SeeCo.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

سراف جیلخ  دالوف  ابص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

125-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/06/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535357 :: هرازه هرازه تاکاپ ج 1401/06/8دکدک   فلا و ب 1401/06/1  تاکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  دالوف  ابص  عمتجم  تاجن  دادما و  یناشن و  شتآ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم  لایر  نیمضت 1/900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  سراف  جیلخ  دالوف  ابص  تکرش  سراف  جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  سابع -  ردنب   :: سردآ سردآ

یلخاد 235 و117  076 دک اب   3100 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tco@sabasteel.coسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رابنا   رابنا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2 12 1

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 183 ھحفص 15 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092179000214 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P09/0043500055-90-40 اضاقت هرامش  ( FLAME DETECTOR (F AND G دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

شیالاپ تکرش  الاک  هرادا  هاگشیالاپ - یلصا  هزاورد  بنج  دور -  ـد  نورا هی  ـ شاح نادابآ -  ، 6316578954 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-53229815 ربامن ربامن :  هرامش  نفلت 53183781-061 و  نادابآ  تفن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11  - :: ن/م یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/5/25هرامش خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم تیاغل 1401/5/25عبنم خیرات 1401/05/10  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535218 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار یک ) زیا  رسامسرگ  ولج  تنج   ) زاف 2  ISO حرط یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/423/679/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرا  رق  دیرخ و  هرادا  ناردنزام - هقطنم  تیریدم  سردم  نابایخ  لباب -  ناردنزام   :: سردآ سردآ
ناردنزام هقطنم  تیریدم  هناخریبد  سردم  نابایخ  لباب -  : تاکاپ لیوحت  یناشن 

011-32323332: سیونرود

011-32336201 :: 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

(( FLAME DETECTOR (F AND GFLAME DETECTOR (F AND G دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2323

22 زاف   زاف   USOUSO حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 183 ھحفص 16 
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هاشنامرک یرادرهش  یاواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090648000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  نایاپ  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535448 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش زاس  هریخذ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت هرامش  : هاشنامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  مود  هقبط  نوتسیب  یتاقبط  گنیکراپ  یوربور  لداع  دادح  نابایخ  هاشنامرک -  سردآ   :: سردآ سردآ
85193767  – 88969737: مان تبث  رتفد   021-41934-1456

:: نفلت :: Www.setdiran.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

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/9 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  راک  ماجنا  نامز  تدم  لحم و  : ارجا لحم  تدم و  هکبش 3 ) تینما  هکبش و  تازیهجت  یزاس  هنیهب  هعسوت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 23/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/000/000 شورف غلبم 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ، هقبط  یزکرم ، نامتخاس  کالپ 247 ، ابمومول ، سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ، لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://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

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

هکبش هکبش تینما   تینما وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 183 ھحفص 17 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/81/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/9  تلهم   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535836 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن حرط  ناگرگ  رصعیلو  زکرم  زا  شورس  تداعس و  یوک   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تارباخم  تکرش  ینف  تاصخشم  ساسا  رب  یترارح  شکور  لصفم و  فلتخم  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  640.000.000 دروآرب :

:: 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

FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

یترارح یترارح شکور   شکور وو   لصفم   لصفم فلتخم   فلتخم عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/23هرامش  1401/05/08  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/23عبنم  1401/05/08  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تیاس امونات و  یاه  حرط   ) ناتسا حطس  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   9/994/975/000  : دروارب

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

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/9  تلهم   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khoozestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536132 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. لنپ و چپ  دروک ، چپ  عاونا  ، ODF کار دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33339006 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

لنپ لنپ چپچپ   دروک ، ، دروک چپچپ   عاونا   عاونا ، ، ODFODF  کار کار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نف  لوژام   SDH تارباخم زکرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا یتارباخم و  لیاسو  هورگ : 

:: 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

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

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

2001001024000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538088 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تینما  هکبش و  تازیهجت  یزاس  هنیهب  هعسوت و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   23,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  کالپ 247 ،  ابمومول ،  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،   ، 1445994316 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاشرافس هریاد  یناگرزاب ،  تنواعم  ییارجا ،  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ،  هقبط  یزرواشک ،  کناب 

:: 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

نفنف لوژام   لوژام   SDHSDH  تارباخم تارباخم زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 3131

هکبش هکبش تینما   تینما وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   هعسوت   هعسوت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005349000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538112 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 10  هب  مدوم  نامرف RTU و  ولبات  هارمه  هب  لماک  نویساموتا  یاراد  تلو  ولیک  یزاگ 20  رنویسکس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغ  ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگتسد دادعت 10  هب  مدوم  نامرف RTU و  ولبات  هارمه  هب  لماک  نویساموتا  یاراد  تلو  ولیک  یزاگ 20  رنویسکس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
تسین  دات  دروم  یصخش  کچ  تسا  دات  دروم  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

عماج5535262 یاه  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاعالطا5535449 کناب  هعسوت  لیمکت و  یمومع  طباور  هزوح  رددنمناوت  یاه  تکرش  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهنیبرود5537012 قیرط  زا  یتراظن  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  ( MC  ) تراظن هاگتسد  باختنا 
یتارداص هنایاپ  تاجناخراک و  هیلک  یارب  هتسبرادم 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا5537066 یاراد  تلوولیک  یزاگ 20  رنویسکس  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییایفارغج5537134 تاعالطا  هناماس  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک5537243 مایپ  شتآ  هراوید  هناماس  هعسوت  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  یاهتکرش  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناسرزاگ5538477 تاسیسات  هدنامیقاب  دیفم  رمع  هحفص 5)نیمخت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناروتسر5548456 یریوصت  تراظن  متسیس  ویسپ  تازیهجت  هحفص 34)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یزاگ یزاگ رنویسکس   رنویسکس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " 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

یا5535116 هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام  قاتا  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-10-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تدم 13  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  : دانسا هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا لیوحت 

5534967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  دشاب  یم  کیفارت  لقن  لمح و  ینارمع و  ینف و  یاه  تنواعم  هب  طوبرم  هک  لیذ  هحورشم  یاه  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع 

مود  تالحم -  هعسوت  حرط  رد  رفولین  یریبش و  یاه  ناتسوب  یزاسون  ییاریپزاب و  ییارجا  تایلمع  - 
مود  هقطنم 10 -  تالحم 1401  هعسوت  حرط  رد  برع ... ، دیهشرازه ، یمظان ، ینارهت ، یاه  ناتسوب  یزاس  بسانم  ییاریپزاب و  یزاسهب ، ییارجا  تایلمع  - 
هعسوت حرط  رد  نارحب و ...  هلوس  نوحیج ، نابایخ  رگالول ، دجسم  رانچ ، تفه  روپ ، ینغ  یاه  ناتسوب  یتشادهب  سیورس  یزاسزاب  تمرم و  ییارجا  تایلمع  - 

مود  هقطنم 10 -  تالحم 1401 
یهگا لصا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  ... 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  اب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقطنم 10 یرادرهش  مان  هب  راگ  دای  یدازآ -  هبعش  رهش  کناب  دزن  یهگالصارد  جردنم  هرامش  هب  : ابشای هدرپس  باسح  هرامش 

اهدادرارق دحاو  مراهچ ، هقبط  هقطنم 10  یرادرهش  مزمز -  هناخراک  بنج  یدازآ  نابایخ  تاداهنشیپ  لوبقو  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://providers. Tehran.ir 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

ییارجا ییارجا تایلمع   تایلمع ناتسوب -  -  ناتسوب یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   ییاریپزاب   ییاریپزاب یزاسهب ، ، یزاسهب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناتسوب -  -  ناتسوب یزاسون   یزاسون وو   ییاریپزاب   ییاریپزاب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یتشادهب یتشادهب سیورس   سیورس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005315000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tbzrefinery.co.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریعم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 4  لایر  دروارب 24/412/238/630  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/221/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هار  تیحالص 

:: سردآ سردآ

:: 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/11  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tbzrefinery.co.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام ارجا 3  تدم  لایر -   11.755.762.200 هیلوا :  دروارب  رهش -  حطس  یاهلپ  یزلف  حوطس  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  588.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.ardabilcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ardabilcity.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

رهش رهش حطس   حطس یاهلپ   یاهلپ یزلف   یزلف حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 3636
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ناگنک ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   - دیدجت ناوخارف -  شیپ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخروم 1401/05/03هرامش رد  یهگا  رشن  خیرات  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/11 تعاس 19  تیاغل 

مدرم هار   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535844 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/725/438/596: دروارب

لایر  نیمضت 536/271/930   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   4 نامیپ :  تدم 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000  : دیرخ

یرادرهش نارمع  دحاو   :: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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دابآ میکح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   )هرامش تبون ود  رد   ) یراک زور  تفه  تدم  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/05/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535866 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  میکح  یاتسور  رباعم  یزیر  تلاقسآ  یزاسریز و  یراذگلودج و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب هچیهام  نتب  اب  عبرم و  رتم  یتناس  رد  مرگولیک  تمواقم 250  اب  لوادج 50×30×13  اب  هدیباوخ  هداتسیا و  اویناک  ینتب  یراذگلودج  یارجا  لمح و  دیرخ و  . 1

لوطرتم  دحاو : 50 ـ  نازیم : یشکدنب ـ  هارمه  هب  عبرم  رتم  یتناس  رد  مرگولیک  لقادح 150  تمواقم 
لقادح 150 تمواقم  اب  هچیهام  نتب  اب  عبرم و  رتم  یتناس  رد  مرگولیک  تمواقم 250  اب  لوادج 50×30×13  هبل  کتیتنب  یراذگلودج  یارجا  لمح و  دیرخ و  . 2

لوطرتم  دحاو : 400 ـ  نازیم : یشکدنب ـ  هارمه  هب  عبرم  رتم  یتناس  رد  مرگولیک 
میکحت داجیا  رتم و  یتناس  لقادح 25  تماخض  هب  اتسور  زا  جراخ  بسانم  لحم  هب  هلاخن  لمح  دوجوم و  یتابن  کاخ  تشادرب  یمیدق و  تلافسآ  تشادرب  . 2

عبرمرتم  دحاو : 4000 ـ  نازیم : دصرد ـ  رتسب 98 
ـ  یهاگشیامزآ طیارش  تحت  لقادح 98  مکارت  دصرد  اب  رتمیتناس  لقادح 15  تماخض  هب  هتسکش  یهوک  سیب  حلاصم  اب  یزاسریز  یارجا  لمح و  دیرخ  . 2

عبرمرتم  دحو : 4000 ـ  نازیم :
عبرمرتم  دحاو : 1400 ـ  نازیم : عبرم ـ  رتم  رد   1 لقادح 2 ، تروص  هب  تک  میرپ  یشاپ  ریق  یارجا  لمح و  دیرخ ، . 3

تلافسآ اب  رتمیتناس  تماخض 3  هب  مود  هیال  ردنیب 0-21 و  تلافسآ  اب  رتمیتناس  تماخض 4  هب  لوا  هیال  هیال ، ود  تروص  هب  تلافسآ  یارجا  لمح و  دیرخ و  . 4
عبرمرتم  دحاو : 1400 ـ  نازیم : رشینیف ـ  طسوت  لقادح 98  مکارت  دصرد  اکپوت 19-0 

لایر   9.080.000.000 هژورپ : دروآرب  نازیم   ـ
ددرگ دهاوخ  رسک  ییاهن  تیعضو  تروص  زا  ریق  هنیزه  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  قیرط  زا  ناگیار  ریق  صیصخت  تروص  رد   ـ

دابآ میکح  یاتسور  ربعم  هژورپ : یارجا  لحم   ـ

باسح هب  روکذم  هجو  زیراو  ای  دباآ و  میکح  یاتسور  یرایهد  هجو  رد  یداهنشیپ  غلبم  دصرد  غلبم 5  هب  یکناب  همانتنامض  هئارا  نیمضت : عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسح 0104649414002  هرامش  هب  اتسور  یرایهد 

طبریذ  غجارم  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  حالصیذ / عحارم  زا  دناب  هار و  هبتر 5  لقادح  نتشاد 
تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرایهد 

یهگا لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

دابآ  میکح  یاتسور  یرایهد  دابآ ،  مکیح  یاتسور  هیدنرز ، ناتسرهش  یزکرم ، ناتسا  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
یرایهد  هب  دانسا : لیوحت 

هیدنرز ناتسرهش  یزکرم  یرادشخب  لحم  ییاشگزاب :

09121556173 :: 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

یارجا یارجا سیب -  -  سیب یارجا   یارجا وو   لمح   لمح یتابن -  -  یتابن کاخ   کاخ وو   یمیدق   یمیدق تلافسآ   تلافسآ تشادرب   تشادرب اتسور -  -  اتسور رباعم   رباعم یزیر   یزیر تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز وو   یراذگلودج   یراذگلودج ناونع : : ناونع
رشینیف رشینیف طسوت   طسوت هیال   هیال ودود   تلافسآ   تلافسآ
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دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  دانسا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی نامیپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536058 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/05/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یسرپ  نتب  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یکناب - همانتنامض  ای  هنازخ  دانسا  ای  یدقن  شیف  تروصب  لایر  هدرپس 2.330.000.000  غلبم   :: 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

زیربت یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

parks.tabriz.ir :: عبنم خروم 1401/06/05عبنم یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیمهف دیهش  حطسمه  ریغ  عطاقت  یاه  هرادج  یرصب  یهدناماس  یزاسابیز و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تهج مزال  تصرف  ندروآ  مهارف  یرهش و  رظنم  تیفیک  ءاقترا  صوصخ  رد  هدش  فیرعت  فیاظو  یاتسار  رد  زیربت  یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و   ، امیس نامزاس 

یقاحلا یاه  کینکت  زا  هدافتسا  اب  هدیمهف  دیهش  لپ  دوجوم  تیعضو  یزاسابیز  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  رهش  حطس  رد  اه  رذگور  اهرذگریز و  یاه  هرادج  یهدناماس 
توعد دنمقالع  یقوقح ) یقیقح و   ) ناحارط هیلک  زا  اذل  .دیامن  مادقا  ...و )  یبیکرت  یاه  کینکت  یزلف و  هتسجرب  شقن  گنر ، تفه  یشاک  ینتب ، هتسجرب  شقن  ) 

.دنیامن لیوحت  نامزاس  هناخریبد  هب  هدومن و  هیهت  ناوخارف  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  اه  هرادج  نیا  یهدناماس  یارب  بسانم  یاه  هدیا  دیامن ، یم 

: ناوخارف طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دروم لحم  زا  دیدزاب  نمض  دوش  یم  هیصوت  روظنم  نیا  یارب  .دوش  هجوت  نآ  فارطا  طیحم  هدش و  یفرعم  لحم  اب  اه  حرط  اه و  هدیا  یرصب  یعوضوم و  طابترا  هب 

.دریگ رارق  قیقد  هجوت  دروم  نآ  نوماریپ  هزاس و  هب  طوبرم  بناوج  یمامت  رظن 
.ددرگ باختنا  یفاک  تقد  اب  ییارجا  رتسب  هب  هجوت  اب  ییارجا  یاه  کینکت  حلاصم و  تسا  یرورض  اه ، رذگور  اهرذگریز و  یاه  هزاس  طیارش  تیعقوم و  هب  هجوت  اب 

.دوشن اه  هرادج  بیرخت  هب  رجنم  هک  دشاب  یا  هنوگب  یقاحلا  رصانع  بصن  هقیرط 
.دوش یزاس  هیبش  یداهنشیپ  حرط  رد  فلتخم  یاهامن  هدش و  ییامناج  رظن  دروم  یاه  لحم  یوررب  فلتخم  یایاوز  زا  یداهنشیپ  یاه  حرط  تسا  یرورض 

.دش دهاوخ  هداد  لیوحت  هیهت و  دادرارق  دقع  هلحرم  رد  حرط و  باختنا  زا  سپ  ییارجا  یاه  لیتید  اه و  هشقن 
.دوش باختنارثا  یراگدنام  ماود و  لپ ، هرادج  حوطس  دوجوم و  هزاس  تیعضو  میلقا ، اب  بسانم  دیاب  ییارجا  یاهشور  حلاصم و 

.دوش  هئارا  عبرم ) رتم  ره  یازا  هب   ) تمیق هیلوا  دروآرب  هارمه  هب  حرط  تسا  یرورض 
.دشاب ییاور  نیماضم  دقاف  ناکمالا  یتح  دریگ و  رارق  رظن  دم  یحارط  رد  یکیفارت  طباوض  تیاعر 

.ددرگ هجوت  یزادرپرون  تهج  بش  رد  حرط  رظنم  هب 

:: 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

کیتاموتا کیتاموتا یسرپ   یسرپ نتب   نتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت یاه   یاه هرادج   هرادج یرصب   یرصب یهدناماس   یهدناماس وو   یزاسابیز   یزاسابیز ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4040
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دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

29 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5536242 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسلجم توبن -  نتجنپ -  یسربط -  یاهنابایخ  ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راهچ هقطنم  یرادرهش   42 رظناباب دیهش  شبن  رظناباب -  دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رهش یامیس   :: عبنم هسعبنم زور  تعاس 14:30  یرادا  تقو  رخآ  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/05/18 هبنش 

5536599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  ینوناق و  زوجم  یاراد  یاهتکرش  ناراکنامیپ و  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  دراوم  درادرظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم قبط  درکرهش  ناهفصا -  هار  سیلپ  ات  نهآ  بوذ  هندرگ  لصافدح  یرتم  ییانشور 12  هیاپ  تهج  هدامآ  نویسادنوف  هیاپ  ددع  لمح 370  دیرخ و  - 

تسویپ 
لایر هیاپ 11.000.000.000  غلبم  - 

لایر هدرپس 550.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشدالوف یرادرهش  یا  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  یادتبا  رهشدالوف  : سردآ  :: سردآ سردآ

03152622002-03152623013 :: 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

نابایخ نابایخ ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 4141

هار هار سیلپ   سیلپ اتات   نهآ   نهآ بوذ   بوذ هندرگ   هندرگ لصافدح   لصافدح یرتم   یرتم   1212 ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ تهج   تهج هدامآ   هدامآ نویسادنوف   نویسادنوف هیاپ   هیاپ ددع   ددع   370370 لمح   لمح وو   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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یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یهگا 1358576 هسانش   :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشکی 1401/05/09  تعاس 13:00   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ 1401/05/12 تعاس 1/00 

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13:00   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/05/23

5536815 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  حبص  تعاس 08/30   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   14/999/977/302 دروارب ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  درس  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 49/659/314/909  هشیبرس  دنجریب -  روحم  فسوخ و  دنجریب  روحم  رد  یرتم  یلصفم 6  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس  حلاصم  هیهت 

لای  غلبم 750/000/000 ر  - 1 اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هتشر  هبتر 5 

یبونج  ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25  شبن  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   :: سردآ سردآ
021-88969737: یزکرم مان  تبث  رتفد 

021  - 41934: هناماس ینابیتشپ  یربهار و  زکرم  :
9717833115: یتسپ دک 

9-32342137-056 :: نفلت :: --www.setadiran.ir--http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-- http://khorasan-south.rmto.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537145 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اغچ هپت  تمالس  هداج  غارچ  هیاپ  بصن  دیرخ و  یفجن و  هلا  تیآ  نادیم  تلافسآ  یزاسریز و  یرادربکاخ ، یارجا  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

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس   تخاس حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت -- یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

هداج هداج غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ وو   نادیم   نادیم تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز یرادربکاخ ، ، یرادربکاخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ورین یدیلوت  نارمع و  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 1401/5/10  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5537339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک کالما  اب  یرتاهت  دصرد  تروصب 100  ار  موس )  هعطق  راجیب (  ناجنز  هار  دازآ  مود  دناب  هژورپ  ساسا  رشق  مزال  حلاصم  هیلک  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ هنیزه  همان -  یفرعم  دقن -  هجو  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب 

ورین یدیلوت  نارمع و  یسدنهم  تکرش  هاگراک  لحم  راجیب -  ناجنز  روحم  رتمولیک 39  ناجنز -  : سردآ  :: سردآ سردآ

یرهاظم دادرهم  سدنهم  یاقآ   09055120623 :: 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

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537521 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رد  ریسم  ییامنهار  یاهولبات  یارجاو  هیهت  هژور  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رد  ریسم  ییامنهار  یاهولبات  یارجاو  هیهت  هژور  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقطنم  حطس  رد  ریسم  ییامنهار  یاهولبات  یارجاو  هیهت  هژور  نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت هقطنم 5 یرادرهش  نارهت  هزاورد  زیربت   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار دازآ   دازآ مود   مود دناب   دناب هژورپ   هژورپ ساسا   ساسا رشق   رشق مزال   مزال حلاصم   حلاصم هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   ریسم   ریسم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4646

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیوج ناتسرهش  دابآروز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096411000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوج  ناتسرهش  داباروز  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یارجا  حلاصم و  هیهت 

لوط رتم  ژارتم 550  هب  نولام  گنس  ینتب و  هتخاس  شیپ  لودج  اب  وویناک  لودج 
لوط رتم  ژارتم 550  هب  نولام  گنس  اب  کت  لودج 

عبرم رتم  ژارتم 5000  هب  نانوت  حلاصم  اب  یزاسریز  یارجا 

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

یوضر  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نیوج  رهش : 

 9649136169 یتسپ :  دک 
دابآروز یاتسور  باقن -  رهش  زا  دعب  رتمولیک 8  یزکرم -  شخب  نیوج -  ناتسرهش 

:: 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

نالگره یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097167000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538173 :: هرازه هرازه 12:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالگره  یاتسور  یراذگ  لودج  شرف و  گنس  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریش  بجع  ناتسرهش  نالگره  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نالگره یاتسور  یراذگ  لودج  شرف و  گنس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 12:00  1401/06/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ریش  بجع  رهش : 

 5545141589 یتسپ :  دک 
نالگره یاتسور  ریش -  بجع 

:: 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

یزاسریز یزاسریز وو   کتکت   لودج   لودج وو   وویناک   وویناک لودج   لودج یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4747

اتسور اتسور یراذگ   یراذگ لودج   لودج وو   شرف   شرف گنس   گنس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848

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

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

2001005315000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538177 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم  یامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریسم  یامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
24,412,238,630 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,221,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/09/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش زا  دنناوت  یم  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 19  ات  هخروم 1401/05/10  هبنشود 

یدازآ دهم   :: عبنم ردعبنم یکینورتکلا  تروص  هب  کرادم  یراذگراب   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/05/13 هبنشجنپ  زور  تعاس 8  زا  رگ  هصقانم  طسوت  داتس  هناماس 

زا سپ  تکرش  هدرپس  اهنت  هخروم 1401/05/23 ـ  هبنشکی  زور  تعاس 8  ات 
خروم هبنشکی  زور  تعاس 10  ات  یکیزیف : تروص  هب  یراذگراب 

5538484 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  ینارمع  یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  هدش  ذخا  یاه  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  تلود 

نتشاد  ) لایر غلبم 1.950.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 39.000.000.000  هب  هیلوا  دروآ  رب  مجنم  لپ  یاه  هدرن  یزاس  نمیا  ضیوعت و  . 1
دیدجت )  ( ) هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

غلبم هب  هیلوا  دروآرب  یکشزپماد  نابایخ  ناجیابرذآ و  راولب  هدایپ  رباع  یاه  لپ  یتالحم و  ناتسرامیب  یوربور  هدایپ  رباع  لپ  ییانشور  نیمات  یبارخ و  عفر  . 2
دیدجت ) ( ) ورین ای  هنیبا  ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد   ) لایر غلبم 625.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و   12.500.000.000

نتشاد  ) لایر غلبم 715.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 14.300.000.000  هب  هیلوا  دروآ  رب  هدازسابع  یوک  یحطس  یاهبآ  یهدناماس  . 3
بآ  ای  هینبا  ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ  لقادح 

نتشاد  ) لایر غلبم 825.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 16.500.000.000  هب  هیلوا  دروآ  رب  راشتسم  هچوک  یزاس  ور  هدایپ  یزاسفک و  . 4
دیدجت ) ( .) هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

لایر غلبم 725.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و و  غلبم 14.500.000.000  هب  هیلوا  دروآ  رب  یلامش ) علض   ) مجنم رذگ  ریز  یساسا  تلافسآ  یارجا  . 5
( دیدجت ( . ) یربارت هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  )

لوبق ای  در  رد  یرادرهش  هدوب و  هصقانم  دانسا  رد  ررقم  فیلاکت  طورش و  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هصقانم و  رد  تکرش  تسا  یهیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی و 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  نآ  تیلوئسم  هدوب و  یمازلا  اهتکرش  یارجا  تسد  رد  اه  هژورپ  یراک و  تیفرظ  تیاعر 
، دوب دهاوخ  اه  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

.دشاب یم  دادرارق  کفنیال  ءزج  هک  دشاب  یم  جردنم  هصقانم  دانسا  رد  قوف  یاه  هژورپ  هب  طوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 

ناریا )  داتس   ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ
نابایخ رد  عقاو  هقطنم 4  یرادرهش  هناخ  ریبد  هب  رگ  هصقانم  طسوت  هتسب  رس  تکاپ  لیوحت  یکیزیف : تروص  هب  یراذگراب  زا  سپ  تکرش  هدرپس  اهنت  لاسرا 

نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ - 
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج ،  راز  هلال  یدازآ ، نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  رد  داتس  هناماس  رتسب  رد  یرازگرب :

:: 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

رباع رباع لپلپ   ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات وو   یبارخ   یبارخ عفر   عفر لپلپ ـ  ـ  یاه   یاه هدرن   هدرن یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ضیوعت   ضیوعت  ) ) ینارمع ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
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زیربت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094966000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548471 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  رهش  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زیربت رهش  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 545,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/06/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راهچ هقبط  دنهس  یتاقبط  گنیکراپ  ارسشناد  نادیم  زیربت   ، 5136968648 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094586000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548474 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  رد  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  یارجاو  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هقطنم  حطس  رباعم  رد  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  یارجاو  هیهت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 5 یرادرهش  نارهت  هزاورد  زیربت   ، 5156974874 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001094694000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548479 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنم  لپ  یاه  هدرن  یزاس  نمیا  ضیوعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مجنم لپ  یاه  هدرن  یزاس  نمیا  ضیوعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,950,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ  نابایخ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مجنم مجنم لپلپ   یاه   یاه هدرن   هدرن یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ضیوعت   ضیوعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 5353
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش دادرم 1401   9 هبنشکی ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 دادرم 1401   19 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:01

petroyada.ir :: عبنم دادرمعبنم  19 هبنشراهچ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

5537764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCTV Camera - PR001528 Rev-2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد   :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

روپمارهب یرفعج ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 

02124971147
02124971210
02124971164

:: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120074 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2  ناروتسر  تهج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا ینارمع و  لیاسو  هورگ : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CCTV CameraCCTV Camera ناونع : : ناونع 5454

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/300/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/5/10   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zrec.co.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537936 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   حبص   10  - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یا  هقطنم  قرب   AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نویلیم   1278 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا :  هنیزه 

:: سردآ سردآ

1456-021 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN,IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هیحان  ناروتسر  یریوصت  تراظن  متسیس  ویسپ  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم5534985 نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 7)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5535116 هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام  قاتا  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5535844 تازیهجت  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

AOCAOC  نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

ناروتسر ناروتسر یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مزاول5536086 نیمات  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  حلاصم ، الاک و  نیمات 
یریوصت تراظن  متسیس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهنیبرود5537012 قیرط  زا  یتراظن  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  ( MC  ) تراظن هاگتسد  باختنا 
یتارداص هنایاپ  تاجناخراک و  هیلک  یارب  هتسبرادم 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VOIP یتارباخم رازفا  مرن  متسیس  بصن  دیرخ و  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000085000116 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ناونع 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک 

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن 

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VOIPVOIP یتارباخم   یتارباخم رازفا   رازفا مرن   مرن متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یرادا و  هکبش  رد  یربیاس  تینما  ءاقترا  یاتسار  رد  عماج  یتینما  یاهراکهار  هئارا  ، یا هرواشم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001446000437 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  دادرارق و  قبط  کناب  هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  ¬ لاتیجید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000050 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس همیمض  هدش  اضما  رهم و  هحفص  ره  ناپ  پچ  تمس  تمسق  رد  داد  رارق  سیون  شیپ  هعلاطم  اپ  دوش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص وو   یرادا   یرادا هکبش   هکبش ردرد   یربیاس   یربیاس تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا یاتسار   یاتسار ردرد   عماج   عماج یتینما   یتینما یاهراکهار   یاهراکهار هئارا   هئارا ،، یایا هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5959

کناب کناب هناخباتک   هناخباتک   B3B3 نزخم نزخم ردرد   دوجوم   دوجوم عبانم   عبانم یزاس   یزاس لاتیجید   لاتیجید ناونع : : ناونع 6060

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

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

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

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

5535653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما هکبش و  ینابیتشپ  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050288000003 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسا هدیدرگ  لاسرا  تسویپ  هب  تازیهجت  الاک و  حرش  - 

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

1401/05/18 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاس  را   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هداز  ردیح  سدنهم  یاقآ  هرامش 09105234017  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  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 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  اداکسا  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000092 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمأت  باختنا  تهج  یناگرزاب  ینف و  یبایزرا  یاراد  دیدرخ  تساوخرد  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38209000-071  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینما تینما وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

اداکسا اداکسا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  دادرارق و  قبط  کناب  هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  لاتیجید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000051 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس همیمض  هدش  اضما  رهم و  هحفص  ره  ناپ  پچ  تمس  تمسق  رد  داد  رارق  سیون  شیپ  هعلاطم  اپ  دوش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامه یارب 15  سنارفنک  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000068 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

04531505333 اه شیامه  سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب هناخباتک   هناخباتک   B3B3 نزخم نزخم ردرد   دوجوم   دوجوم عبانم   عبانم یزاس   یزاس لاتیجید   لاتیجید ناونع : : ناونع 6363

شیامه شیامه   1515 یارب   یارب سنارفنک   سنارفنک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 6464
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هکبش  اه و  سیورس  تخاسریز و  رد  یربیاس  تینما  یزاس و  هنیهب  حالصا ،  یرادهگن ،   ) هنیمز رد  یسدنهم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتاطابترا

1101005166000093 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هکبش   هکبش وو   اهاه   سیورس   سیورس وو   تخاسریز   تخاسریز ردرد   یربیاس   یربیاس تینما   تینما وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب حالصا ،  ،  حالصا یرادهگن ،  ،  یرادهگن  ) ) هنیمز هنیمز ردرد   یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
یتاطابترا یتاطابترا

6565

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

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

زا 183 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5lfcu4cz2rffw?user=37505&ntc=5535745
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5535745?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  لانیجروا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000117 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ لانیجروا   لانیجروا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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یقرش ناجیابرذآ  یتعنص  یاه  کرهش  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 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک یارب.دشاب 1000  زیربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مانب  تسیاب  یم  سنسسیال 

1101005290000109 زاین :  هرامش 
زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  ربراک  یارب.دشاب 1000  زیربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مانب  تسیاب  یم  سنسسیال 

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCEDKaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCED ناونع : : ناونع 6767
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و تسیل و  اب  قباطم  یوضر  ناسارخ  یاههاگتسیا  زکارم و  رد  بصن  تاقلعتم و  هارمه  هب  رترونیا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق بلاق  رد  تسویپ  یاهلمعلاروتسد 
1101001022000688 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یرتچ  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رترونیا   رترونیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاناکما  اب  قباطم  تازیهجت  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000786 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 7 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاناکما  اب  قباطم  تازیهجت  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش رپ  تسویپ  تسیل 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571085-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  نابژد )  تاماظتنا (  عماج  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000341 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
مان ییاوقم  هبعج  یرازفا  تخس  لفقو  بصن  یامنهار  یتاعالطا SQLو  کناب   DVD 1 رازفا و مرن   CD 1 تاماظتنا تسارح و  عماج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اواف رتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابژد  یتراجت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یراذگراب  احیجرت  لاسرا (  لیمکت و  دات ،  تسا .  دات  دروم  دادرارق  قباطم  تامدخ  دشاب .  یم  یراذگ  تمیق  تهج  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 دشاب .  یم  یمازلا  تکرش  تاصخشم  مرف  تسویپ و  دادرارق  سیون  شیپ  هناماس ) 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس   UPS هچراپکی هناماس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000095 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02184932360 یزاجح مناخ  ینف  سانشراک  اب  سامت  تسویپ  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نابژد نابژد تاماظتنا (  (  تاماظتنا عماج   عماج متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7070

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس   UPSUPS هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5537671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sophos fullgaurd license for CR300iNG) لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000044 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

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

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09177820979 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ  یم  تروص  روتکاف  هئارا  بصن و  زا  دعب  زور  تخادرپ.ددرگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریشماج  یاقآ 

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

Sophos fullgaurd license for CR300 iNGSophos fullgaurd license for CR300 iNG )) لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت 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

5537675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریفس یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000187 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلام رومام   22166413-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  شهوژپ و  تنواعم   :: 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتخانش یشخبناوت  یبایزرارازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091096000007 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  شهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیرحرتکد سامت 05138412081 هرامش  ههام  هیوصت 2 هباشمدکناریا  ناگیار  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دهشم ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188616553

38412081-051  ، 38411538-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38430249-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریفس ریفس یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7373

یتخانش یتخانش یشخبناوت   یشخبناوت وو   یبایزرارازفا   یبایزرارازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 183 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f6tjcnrg66bgv?user=37505&ntc=5537675
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5537675?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/97g5mr64qwtzq?user=37505&ntc=5537857
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5537857?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درونجب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسمارآ هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000076 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسمارآ نامزاس  یزاس  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمارآ ناتسمارآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درونجب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000077 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناشن شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5537986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000033 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166415637 لیابوم :  06133330072 نفلت : .دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ExchangeExchange رورس   رورس لیمیا   لیمیا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   دیدج   دیدج هخسن   هخسن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یرادناتسا   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس  یرادنامرف  سارفنک  نلاس  یزادنا  هار  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تازیهجت  راک و  تسیل  تساوخ  رد  هارمه  جدننس  یرادنامرف  تاسلج  نلاس  یزادنا  هار  یزاساب و 

1101004118000098 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

روصنم دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دناروه  هدنزاس  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   FULL HD HS-ATHD 02 لدم ماد  دیپسا  نیبرود  الاک :  مان 
راشفا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا زا  نمض  رد  دامرف 09183737482 سامت  ینامحر  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد  دشابیم  هدنشورف  دهع  رب  شزومآ  یزادنا و  هار  لقن و  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک 

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هارمه   هارمه جدننس   جدننس یرادنامرف   یرادنامرف تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزاساب   یزاساب جدننس   جدننس یرادنامرف   یرادنامرف سارفنک   سارفنک نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تازیهجت   تازیهجت وو   راک   راک تسیل   تسیل تساوخ   تساوخ

7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  سنسیالو   - E600-FG لاو ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050139000059 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   E 200 لدم تیگیتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

داپژد
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . زاین دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطمدشاب  یم  حطس 2  یسرزاب  دوش .  یرازگ  راب  اضما  رهم و  زا  سپ  دوش و  هجوت  تسویپ  تاصخشم  اهمرف و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  درادن  تسویپ  هک  یتاداهنشیپ  هب  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

3317869371 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  یوربور  ینیمخ ف  ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56172595-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56172565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن سنسیالو   سنسیالو  - - E600 -FGE600 -FG لاو   لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ششوپ دادعت  اب  ( SMG (Symantec Messaging Gateway کتنمیس مپسا  یتنآ  هخسن  نیرخآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ اب  لیمیا   12000

1101005609000034 زاین :  هرامش 
زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اب  لیمیا  ششوپ 12000  دادعت  اب  ( SMG (Symantec Messaging Gateway کتنمیس مپسا  یتنآ  هخسن  نیرخآ  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06133330072 و 09166415637 سامت : هرامش 

دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت 

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SMG (Symantec Messaging GatewaySMG (Symantec Messaging Gateway کتنمیس   کتنمیس مپسا   مپسا یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن نیرخآ   نیرخآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  ساسا  رب  apk swap 200 user تنرتنیا رازفا  مرن  زاسادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 314 ییایض 88007953  مناخ 

1101001050000074 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

تسویپ دادرارق  ساسا  رب  apk swap 200 user تنرتنیا رازفا  مرن  زاسادج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 314 ییایض 88007953  مناخ 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

apk  swap 200  userapk  swap 200  user  تنرتنیا تنرتنیا رازفا   رازفا مرن   مرن زاسادج   زاسادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درونجب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسمارآ هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000081 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  هدوب و  ناینب  شناد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمارآ ناتسمارآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  ما  یت  وی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرس 09122449199 یاقآ 

1101001050000075 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  ما  یت  وی  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرس 09122449199 یاقآ 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما یتیت   ویوی   سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  اقترا  یتارباخم و  یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000039 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 - دنیامن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - هدننک نیمات  هدهع  یربراب  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت   - یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  - 

ربتعم یتناراگ  یاراد 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - هدننک نیمات  هدهع  یربراب  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت   - یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد   - دنیامن یرازگراب 

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

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   یتارباخم   یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درونجب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ عیزوت  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

1101005297000078 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلافسآ عیزوت  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ عیزوت   عیزوت رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط   ) ناگیار ینابیتشپ  هام  کی  ینامزاس و  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ یاه 

1101005345000035 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ ) یمومع طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ ) تامدخ حرش 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ سنسیال ، ، سنسیال لاقتنا   لاقتنا وو   شورف   شورف ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 183 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w4rzwzhc7zhn3?user=37505&ntc=5538372
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5538372?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  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 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  ما  یت  وی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122449199 یرادرس یاقآ 

1101001050000073 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  ما  یت  وی  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09122449199 یرادرس یاقآ 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماما یتیت   ویوی   سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درونجب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000079 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  ناینب و  شناد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  هرامش  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط 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 183 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kfw3hydl9e46c?user=37505&ntc=5538375
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5538375?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درونجب یرادرهش   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ عیزوت  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000080 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یلصا  تیلپمت  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اتفا  یتینما  همانیهاوگ  یاراد  هدوب و  ناینب  شناد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  ریاس 

دیشاب طابترا  رد  ریز  یاه  نفلت  اب  یلا 13  تعاس 7  زا  یرادا  یاه  زور  رد  لاوس  هنوگره  تروص  رد 
یمیحر  09159875372- یدمحا  09917795028

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ عیزوت   عیزوت هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرد دراوم  ریاس  اتفا و  یهاوگ  هئارا   / یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تنرتنیا  یموب  یزاسادج  هناماس  یزاس  هدایپ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش 

1101003004000114 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992213-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: 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 15 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا تخس  تازیهجت  اه و  هناماس  یریگ  نابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000115 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 88806514 تاعالطا  بسک 

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992266-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یموب   یموب یزاسادج   یزاسادج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9090

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هناماس   هناماس یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یتسیاب  الاک  - عوجرم تروص  نیا  ریغ  رد   - لوا تسد  یتناراگ و  یاراد  یناریا  یتسیاب  الاک.تسویپ  لیاف  ربارب  تیک  ددع  382 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز 

1101003790000073 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

امزآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-AIN-S لدم تاعیام  راشف  ولف و  راشف و  حطس و  لرتنک  هتفرشیپ و  قیقد  رازبا  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
نف اراک  شرتسگ  امزآ  هدننک  هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ 

هتسب 382 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اقیقد لوا و  تسد  یتناراگ و  یاراد  یناریا  یتسیاب  الاک.تسویپ  هدش  نکسا  لیاف  طیارش  تاصخشمربارب و  یشزومآ  تیک  ددع  382 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  هرادا  رابنا  هب  ررقم  نامز  رد  یتسیاب  الاک.دوش  یم  عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد.دشاب  هتشاد  رظن  دم  تاصخشم 

7916785519 یتسپ :  دک  نایوجشناد ،  هاگباوخ  تشپ  نیطسلف  ینیمخ -  ماما  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346224-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعیام تاعیام راشف   راشف وو   ولف   ولف وو   راشف   راشف وو   حطس   حطس لرتنک   لرتنک وو   هتفرشیپ   هتفرشیپ قیقد   قیقد رازبا   رازبا یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  یرهش  نورب  یاههار  حطسرد  یرهش  نورب  یمومع  ناگوان  ددرترب  تراظن  لرتنک و  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000098 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یورین نیمأت  وردوخ ،) یسرزاب  ینف و  یسرزاب  یرادهگن ، ریمعت و  باهذ ، بایا و  روما   ) یتامدخ روما  هیلک ی  اهنآ  تیلاعف  هنیمز ی  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش  مالعتسا  نیا  رد  دنناوتیم  دشاب ، کیفارت  ینمیا و  شزومآ  هب  طوبرم  روما  ای  تالآنیشام و  یناسنا و 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  گنیچاپسید (  روما  یرادرب و  هرهب  تنواعم  هب  طوبرم  راد  شکور  میس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000362 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ میس  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یفالک  هتسب   mm 16 رطق  10B21 دالوف عون   WIRE ROD راد شکور  یدالوف  لوتفم  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  گنیچاپسید (  روما  یرادرب و  هرهب  تنواعم  هب  طوبرم  راد  شکور  میس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نورب   نورب یاههار   یاههار حطسرد   حطسرد یرهش   یرهش نورب   نورب یمومع   یمومع ناگوان   ناگوان ددرترب   ددرترب تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

گنیچاپسید گنیچاپسید روما   روما وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تنواعم   تنواعم هبهب   طوبرم   طوبرم راد   راد شکور   شکور میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 11  یرادهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535658 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 11 حطس  یکیرتکلا  تاسیسات  یزاس  دنمشوه  یزاس و  نمیا  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31296070 :: 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

( 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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   UCVF CONTROLLER P/N:IS215UCVFH2AB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000532 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کینورتدیپسا هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدیپسا  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  لرتنک  متسیس  دربراک   IC3600SIXM تراک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 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 یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یم  لخاد  تخاس  اب  تیولوا  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

یکیرتکلا یکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   UCVF CONTROLLER UCVF CONTROLLER P/N:IS2 15UCVFH2ABP/N:IS2 15UCVFH2AB ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  حرش  (PACKER)0030196 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  ازجم 

1101093985002982 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگزمره نامیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HAVER BOECKER هدنزاس عجرم   10RCC 2005 لدم  Rotor Packer هعطق هدند  خرچ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناگزمره نامیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HAVER BOECKER هدنزاس عجرم   10RCC 2005 لدم  Rotor Packer هعطق رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HAVER BOECKER هدنزاس عجرم   10RCC 2005 لدم  Rotor Packer دربراک  back stop هدند خرچ  الاک :  مان 
ناگزمره نامیس 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  ازجم  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  حرش  (PACKER)0030196 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Rotor PackerRotor Packer  هعطق هعطق رلرتنک   رلرتنک  -  - Rotor PackerRotor Packer  هعطق هعطق هدند   هدند خرچ   خرچ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یرادرب  ملیف  تازیهجت  ملق  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001394 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ملیف رگنیودت  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک یلاسرا  هلومحمدات  مدع  تروصرد.تسیمازلا  ناتسزوخ  رد  شورفرتفد  / هبعش نتشاد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزهیرابتعادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  تسیل  قبط  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا.ددرگ  یم  تدوع  هدنشورف  هنیزه  هب  هلومحم 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 :( تسویپ تساوخرد  قبط  ) MSA جنسزاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000540 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MSA لدم نبرکوردیه  زاگ SO2 و CO2 و CO و NO2 و  روزیلانآ  الاک :  مان 

زربلا متسیس  نردم  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 :( تسویپ تساوخرد  قبط  ) MSA جنسزاگ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138525-071  ، 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

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

 :(  :( تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط ))   MSAMSA  جنسزاگ جنسزاگ ناونع : : ناونع 9999
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 100  ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگن و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... لایر نویلیم  غلبم 150  هب  هنایهام 
1101001340000072 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ نیمات  هفیصت و  یروآ ، عمج  سیورس :  مان 

هاگتسد دادعت 100  ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگن و  ریمعت ،  100 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارمع تارابتعا  لحم  زا  .ددرگ  یم  ییاشگزاب  داهنشیپ  کی  لقادح  اب  یمومع  درب  رد  مالعتسا  تبث  لیلد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  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 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا یتسویپ  کرادم  یرازگراب.یفیک  شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000099 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاتسور اهاتسور گنیروتینام   گنیروتینام وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 100100

یفیک یفیک شیاپ   شیاپ نیالنآ   نیالنآ یاه   یاه متسیس   متسیس لاهروا   لاهروا ناونع : : ناونع 10 110 1
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-764-976 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5536961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Motor Drive Mechanism Manufactured ABB نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-750-77 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5536970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure relay دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Motor Drive Mechanism Manufactured ABBMotor Drive Mechanism Manufactured ABB نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 102102

(( FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re layFUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re lay دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5537475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ABB درب (  فیدر  جنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5537718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000063 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیار تخاس  هعسوت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ETIREX یتراجت مان   RG-091813 لدم روتارنژ  روتوم و  نامرف  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ABBABB درب (  (  درب فیدر   فیدر جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

روتارنژ روتارنژ وو   روتوم   روتوم نامرف   نامرف لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 105105
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0046671 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  گنیچاپسید (  روما  یرادرب و  هرهب  تنواعم  هب  طوبرم  هکبش  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000363 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهمجرذوب یدنب  بلاق  یزیر و  نتب  تاودا  دربراک  یزلف  پیت 1  تکارب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  گنیچاپسید (  روما  یرادرب و  هرهب  تنواعم  هب  طوبرم  هکبش  تازیهجت  مزاول و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plcplc دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

گنیچاپسید گنیچاپسید روما   روما وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تنواعم   تنواعم هبهب   طوبرم   طوبرم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول 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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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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000545 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

یتعنص یتعنص گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا 42 رتالاب  زیاس  تمیق  مالعا  تروص  رد  ددرگ  تمیق  مالعا  چنیا  زیاس 42  طقف  افطل   ) چنیا  42 یتعنص ) ) یتظافح روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دش دهاوخ  هتفرگ  هدیدان  زاین  هب  خساپ  نآ  چنیا 

1201003101000114 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح و )...  ) یبناج یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هنومن  ددع  کی  لاسرا 

دشاب  یمن  شریذپ  دروم  هنومن  اب  الاک  تقباطم  مدع  تروص  رد 
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  هباشم و  ریغ  هطوبرم و  دک  ناریا  هئارا  هیهت و 

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

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   4242 یتعنص ) ) یتعنص )) یتظافح یتظافح روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EPC) بصن الاک و  نیمات  یحارط ، - نورام نابیتشپ  هداد  زکرم  قیرح  افطا  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000498 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  رد  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  ییاشگزاب  زا  لبق  ینف  تابساحم  زا  یبایزرا 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188853-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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 وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد یتلوم  جنس  زاگ  روباشین - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001446000443 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه تعنص  انومار  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  تعنص  انومار  هدنزاس  عجرم  انومار  یتراجت  مان   RGD-MC/J-130 لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

زربلا
ددع 7 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاحیضوت  تاصخشم و  قبط  روتکتد  یتلوم  جنس  زاگ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدقن  تروصب  ( الاک لیوحت  زا  سپ  هامود  لقادح  ) یرادا لحارم  یط  زا  سپ  اه  هنیزه  تخادرپ  - 

.تسا هدنشورف  اب  نآ  یاه  هنیزه  هژورپ و  لحم  رد  الاک  لیوحت  - 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-0511  ، 38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: 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

روتکتد روتکتد یتلوم   یتلوم جنس   جنس زاگ   زاگ 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   fire & gas detection system zellweger تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004345 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GD105-S-F1 لدم رگالاتید  یژراش و LCD و  یرتاب  اب  یتعنص   CH4 و CO زاگ تشن  هدنهد  رادشه  روتکتد  الاک :  مان 

ناسیآ دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم  ناسیآ  دنمشوه  تعنص  ناماگشیپ  هدننک 
هاگتسد 129 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312236-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

رزخ تفن  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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   fire  & gas  detection fire  & gas  detection system system zellwegerzellweger ناونع : : ناونع 1121 12

هکشب هکشب وو   لزان   لزان گنلیش ، ، گنلیش لماش   لماش قیرح   قیرح اباب   هزرابم   هزرابم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکشب لزان و  گنلیش ، لماش  قیرح  اب  هزرابم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000083 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  درف  تلادع  هعسوت  یسدنهم  تامدخ  هدنزاس  عجرم   ST - SPN لدم  in 2\1 زیاس یجنرب  سنج  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

درف تلادع  هعسوت  یسدنهم  تامدخ  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ورتپ هدنزاس  عجرم  داپسا  یتراجت  مان   ESP-PTFE -0034 لدم  m 1 لوط  in 3/4 رطق  PTFE نورد ششوپ  اب  دیسا  دض  لیتسا  یزلف  لماک  گنلیش  الاک :  مان 

داپسا زیهجت  نیمات  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  داپسا  زیهجت  نیمات 
تس 6 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نمیا شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   MINIFLEX-G یتراجت مان   m 20 یلور هتسب   in 2\1 2 زیاس یتنزرب  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

نایناریا شوپ  شتآ 
هتسب 50 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   AWG لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نیوزق میسن  یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نتراک   m 20 لوط  in 2 زیاس یکیتسال  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 20 لوط  in 4\3 1 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 20 لوط  in 4\3 2 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   DELTA FIRE UK یتراجت مان  یلور  هتسب   m 1/5 لوط  in 2\1 1 زیاس یکیتسال  سنج  دیسا  دض  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   IGL00 یتراجت مان   Lit 22/7 تیفرظ بآ  یلاخ  هکشب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دنوش تسویپ  ینف  یلام و  تروصب  امتح  تاداهنشیپ  - دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  - دوش هجوت  تسویپ  یاهلیاف  هب  - قیرح اب  هزرابم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیشک دهاوخ  لوط  ز.ور  هد  هدش و  ماجنا  ینف  دات  زا  سپ  تخادرپ 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  بوغرم  تیفیک  اب  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002166 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  رازبا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرش  هب  بوغرم  تیفیک  اب  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33552648-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   بوغرم   بوغرم تیفیک   تیفیک اباب   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1141 14

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   SMOKE DETECTORSMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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SMOKE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101001034002307 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   FIRERAY2000 END TO END لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   FIRERAY2000 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان  لدم 600-5800  قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   XTRALIS هدنزاس عجرم   VESDA یتراجت مان   VLF-250 لدم قیرح  مالعا  دود  هدنکم  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SMOKE DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

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

0150052 اضاقت : هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLASH ALARM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101001034002308 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5021 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   NAP ALARM یتراجت مان   LGI II لدم یتوص  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CONVENTIONAL FIRE ALARM EQUIPMENTS یتراجت مان   sigma xp لدم قیرح  مالعا  گنز  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

FLASH ALARM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

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

0150406 اضاقت : هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLASH ALARMFLASH ALARM ناونع : : ناونع 1161 16

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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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 15 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکوب یولیس  یناشن  شتآ  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000047 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448017-044 :: 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

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصن  ردنلیس و  تروپاس  یزلف  هزاس  ددعود و  قیرح  افطا  لنپ  یرطاب  رتیل و  یس  رادقم  هب   fm200 زاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000050 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یزادنا هارو  بصن  ردنلیس و  تروپاس  یزلف  هزاس  ددعود و  قیرح  افطا  لنپ  یرطاب  رتیل و  یس  رادقم  هب   fm200 زاگ - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

مولظم 66430466 یاقآ  یگنهامه  تهج  ینف  لوسم  داتو  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: 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

ناکوب ناکوب یولیس   یولیس یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1171 17

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن وو   ردنلیس   ردنلیس تروپاس   تروپاس یزلف   یزلف هزاس   هزاس وو   ددعود   ددعود قیرح   قیرح افطا   افطا لنپ   لنپ یرطاب   یرطاب وو   رتیل   رتیل یسیس   رادقم   رادقم هبهب     fm200fm200 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 16 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوخ یولیس  یناشن  شتآ  تاسیسات  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092141000049 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715646661 یتسپ :  دک  ناتسا ،  هلغ  لک  هرادا  ینیما  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448017-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448017-044 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاداهنشیپ تسویپ  لیاف  ساسارب  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( O2-CO-NO2-SO2-H2S) زاگ راهچ  جنس  زاگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن یراذگ  راب  هناماس  لخاد  امتحار  یلام  ینف و 

1101091574000528 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عناص ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MEASURING DEVICE یتراجت مان   R003-032-3 لدم  SF6 زاگ جنس  تیفیک  هروظنم  دنچ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
قرش

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتحار یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسارب  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( O2-CO-NO2-SO2-H2S) زاگ راهچ  جنس  زاگ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  مدع  تروصرد  دامن  یراذگ  راب  هناماس  لخاد 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912724-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ تاسیسات   تاسیسات تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1191 19

(( O2 -CO-NO2 -SO2 -H2SO2 -CO-NO2 -SO2 -H2S )) زاگ زاگ راهچ   راهچ جنس   جنس زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  8686   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  دریگ  تروص  تسویپ  قبط  دیرخ  دشاب  یم  ناریا  داتس  هناماس  رد  یریگ  دک  تهج  رکذلا  قوف  یاهدک  تسا  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  لاطبا  تروصنیا 

1101001396000019 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   m 1/8 لوط  TCD-118 لدم روارد  لوسنک   USB لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  دشاب  یم  یمازلا  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغو  یربراب  اهنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244250-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس روارد -  -  روارد لوسنک   لوسنک   USBUSB  لباک لباک هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم  -  - MXMX  لدم لدم رواپ   رواپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندوب کیف  تروصرد  .دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  -  2960x-24td-l وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا 

1201004883000045 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

وکسیس لماع  متسیس  نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  -  2960x-24td-l وکسیس چیئوس  - 
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ  یارب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  -  2960x-24td-l وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ  یارب  وکسیس  لماع 

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندوب ندوب کیف   کیف تروصرد   تروصرد .دنشاب   .دنشاب ملاس   ملاس اهاه   تروپ   تروپ وو   یساش   یساش هندب ، ، هندب وو   شخشخ   وو   طخطخ   دقاف   دقاف اهاه   چیئوس   چیئوس - -   29602960 x-24td- lx-24td- l وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   یریگیپ   یریگیپ ینوناق   ینوناق قیرط   قیرط زازا   سانجا   سانجا

122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندوب کیف  تروصرد  .دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 2960s-24ps-l وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا 

1201004883000046 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

وکسیس لماع  متسیس  نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 2960s-24ps-l وکسیس چیئوس  - 
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ  یارب 

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

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 2960s-24ps-l وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ  یارب  وکسیس  لماع 

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندوب ندوب کیف   کیف تروصرد   تروصرد .دنشاب   .دنشاب ملاس   ملاس اهاه   تروپ   تروپ وو   یساش   یساش هندب ، ، هندب وو   شخشخ   وو   طخطخ   دقاف   دقاف اهاه   چیئوس   چیئوس - - 29602960 s -24ps- ls -24ps- l وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   یریگیپ   یریگیپ ینوناق   ینوناق قیرط   قیرط زازا   سانجا   سانجا

123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5535307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000037 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NSR لدم  cm 50 قمع  U 5 عافترا کر  باس  حرط  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  متسیس  هدننک  وسکی  کر  الاک :  مان 

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

دار ناراک  شیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   THE ONE یتراجت مان  یراوس  وردوخ  دربراک   A 100 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  VRLA لدم  UPS یرتاب الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  همیب  باسح  اصافم  هئارا  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  قمع 60 .  متسیس  ایاپ  تینوی  یراوید 9  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز 
1201004883000049 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
تخادرپ 30 زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  قمع 60 .  متسیس  ایاپ  تینوی  یراوید 9  کر  - 

.هزور
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاب ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  قمع 60 .  متسیس  ایاپ  تینوی  یراوید 9  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30 

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنز نادنز برد   برد لیوحت   لیوحت .ددرگ   .ددرگ یمیم   یریگیپ   یریگیپ ینوناق   ینوناق قیرط   قیرط زازا   سانجا   سانجا ندوب   ندوب کیف   کیف تروصرد   تروصرد  .  . 6060 قمع   قمع متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ تینوی   تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع
.هزور .هزور   3030 تخادرپ   تخادرپ زاب   زاب ماج -  -  ماج تبرت   تبرت

125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرخآ هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 3750x-24t-s وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لدم نآ  یارب  وکسیس  لماع  متسیس  نژرو 

1201004883000047 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

یارب وکسیس  لماع  متسیس  نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 3750x-24t-s وکسیس چیئوس  - 
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ 

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

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 3750x-24t-s وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ  یارب  وکسیس  لماع 

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تنرتنیا  یشک  لباک  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000094 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EH لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  سدنهم  یاقآ  سانشراک  ددع  دادعت 10  یناریا  یرون  ربیف  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001230 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PUYESH یتراجت مان   113x205x435 mm زیاس یرمیلپ  سنج   PU403 ینفد یرون  ربیف  یتارباخم  لصفم  الاک :  مان 

داگراساپ
ددع 10 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنرب ًامتح  هجوت :  .دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ داهنشیپ  یناریا 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یشک   یشک لباک   لباک لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  تراک  کسید و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001228 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  یت  یآ  تازیهجت  شورف  صوصخ  رد  اتفا  زوجم  نینچمه  اتفا و  هیدات  یاراد  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  ون  ریغ  کپیر و  ، رفیر هعطق  هنوگره  دنشاب .  ون  پملپ و  تازیهجت 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ 
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61670139-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک وو   کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 183 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/telycfvh9g8qr?user=37505&ntc=5535447
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5535447?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرخآ هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 3750x-12s-s وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لدم نآ  یارب  وکسیس  لماع  متسیس  نژرو 

1201004883000048 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

یارب وکسیس  لماع  متسیس  نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 3750x-12s-s وکسیس چیئوس  - 
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متسیس نژرو  نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق.دنشاب  ملاس  اه  تروپ  یساش و  هندب ، شخ و  طخ و  دقاف  اه  چیئوس  - 3750x-12s-s وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .ددرگ  یم  یریگیپ  ینوناق  قیرط  زا  سانجا  ندوب  کیف  تروصرد  .لدم  نآ  یارب  وکسیس  لماع 

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5535581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

37503750 x- 12s -sx- 12s -s وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 130130

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000839 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY OPTIARC یتراجت مان   24X-AD-7241S لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

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

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA2 1TB 7/2K rpm 3/5 inch SATA HDD لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GO-W20SD لدم  24x تعرس یکشم  گنر  اتاس  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   146GB 6G SAS 15K 2.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشوررف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ینف  هیقاحلا  لیمکت  / شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  اب  هارمه  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 183 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jqzdb88p8sdyw?user=37505&ntc=5535581
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5535581?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دروک  چپ   GLC-LH-SM لوژام لوژام GLC-TE و  رتم و  دوم 500  لگنیس  یدنق  یکاخ  رک  یرون 12  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنزگن  sc-lc یرتم 1 دروک چپ  و   . lc-lc یرتم 1

1201004883000050 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

یرون ربیف  دروک  چپ  هاگتسد و  دادعت 24   GLC-LH-SM لوژام هاگتسد و  دادعت 3   GLC-TE لوژام رتم و  دوم 500  لگنیس  یدنق  یکاخ  رک  یرون 12  ربیف  لباک  - 
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  ددع .  سنزگن 10   sc-lc یرتم 1 دروک چپ  ددع و   24 سنزگن  lc-lc یرتم 1

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

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چپ هاگتسد و  دادعت 24   GLC-LH-SM لوژام هاگتسد و  دادعت 3   GLC-TE لوژام رتم و  دوم 500  لگنیس  یدنق  یکاخ  رک  یرون 12  ربیف  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  ددع .  سنزگن 10   sc-lc یرتم 1 دروک چپ  ددع و   24 سنزگن  lc-lc یرتم یرون 1 ربیف  دروک 

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم 11 یرون   یرون ربیف   ربیف دروک   دروک چپچپ     GLC-LH-SMGLC-LH-SM  لوژام لوژام وو     GLC-TEGLC-TE  لوژام لوژام وو   رتم   رتم   500500 دوم   دوم لگنیس   لگنیس یدنق   یدنق یکاخ   یکاخ رکرک     1212 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع
سنزگن سنزگن   sc- lcsc- lc یرتم   یرتم 11 دروک دروک چپچپ   وو    . . lc - lclc - lc

132132
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قباطم   Cisco WS-C2960C-12PC-L چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
new , origina

1101090049001683 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24PC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  اب  قباطم   Cisco WS-C2960C-12PC-L تاصخشم :  اب  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  تبث   cisco تیاس رد  دنشاب ،  هدش  رتسیجر   - new , original

دنشاب  هتشاد  ار   IOS نژرو  - نیرخآ  یناسرزور  هب  تیلباق 
تاجن 46625328 مناخراکرس  یلیمکت :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

new ,  originanew ,  origina تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   Cisco WS-C2960C- 12PC-LCisco WS-C2960C- 12PC-L چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 133133
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wsm - c44- sl1 ینابیتشپ هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000186 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/82/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/12هرامش  : ات تلهم   1401/05/09  : زا تلهم   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/12عبنم  1401/05/12  - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535834 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/18دکدک    1401/05/18  - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب ناتسرهش  قاطرس  زکرم  زا  هلحمرس  یاتسور  یتقرس  لباک  میمرت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01734365200 :: 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

wsm -  c44-  s l1wsm -  c44-  s l1 ینابیتشپ   ینابیتشپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 134134

یتقرس یتقرس لباک   لباک میمرت   میمرت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

یراصنا سدنهم  ینف 07132248203  سانشراک 
دوش یراذگراب  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  تمیق 

1101090979000107 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   ACYRK81 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 1  لیر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

یراصنا سدنهم  ینف 07132248203  سانشراک 
دوش یراذگراب  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  تمیق 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 136136
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش  PC زکرم رد  یزاس  لاناک  یارجا  تایلمع   : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000690 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 
دورهاش نانمس ،  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ   . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یماما  یاقآ  هرامشابرتشیب 09121315602  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم ردرد   یزاس   یزاس لاناک   لاناک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 137137
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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   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5535929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلو یراک 230  ژاتلو   tcp/ip هب  rs485 لکتورپ لیدبترتویپماک  هکبش  لیدبت  طبار  ناونع : 

14011532 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/14 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

تلو تلو   230230 یراک   یراک ژاتلو   ژاتلو   tcp/iptcp/ip هبهب     rs485rs485 لکتورپ   لکتورپ لیدبترتویپماک   لیدبترتویپماک هکبش   هکبش لیدبت   لیدبت طبار   طبار ناونع : : ناونع 138138
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  PC زکرم رد   COD یزاس لاناک  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000691 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ   . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یماما  یاقآ  هرامشابرتشیب 09121315602  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401377 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم مالعتسا 2022/08/14عبنم لاسرا  تلهم  نیرخا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاوریاف هاگتسد   srx5600-fltr ینف هرامش   juniper کرام رتلیف  ناونع : 

1401377 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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

PCPC  زکرم زکرم ردرد     CODCOD  یزاس یزاس لاناک   لاناک یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 139139

srx5600 - fltrs rx5600 - fltr ینف   ینف هرامش   هرامش   juniperjuniper  کرام کرام رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 140140
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاجدنم  اب  قباطم   Cisco WS-C2960X-24PS-L تاصخشم :  اب  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاجن 46625328 مناخراکرس  سامت :  هرامش 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
1101090049001685 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیرآ سیت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TS-L لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

شیک
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  تاجدنم  اب  قباطم   Cisco WS-C2960X-24PS-L تاصخشم :  اب  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاجن 46625328 مناخراکرس  یلیمکت :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  افرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco WS-C2960X-24PS-LCisco WS-C2960X-24PS-L تاصخشم :  :  تاصخشم اباب   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 141141
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تشددیپس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  اب  سانجا  لک  تمیق  ددرگ  هدهاشم  تسویپ  تسیل  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000009 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  اب  سانجا  لک  تمیق  ددرگ  هدهاشم  تسویپ  تسیل  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یزاس  نگاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TWMC-27-140110044 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-12هرامش عورش 10-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5536121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 su630 گیگ  ssd 240 لانرتنیا دراه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 142142

su630su630 گیگ   گیگ   ssd 240ssd 240 لانرتنیا   لانرتنیا دراه   دراه ناونع : : ناونع 143143
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000065 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم تسویپ  هب  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشددیپس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتم کیتورکیم  ویدار  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000010 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

لاتم لاتم کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 145145
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT 6-UTP-LSZH تاصخشم :  اب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  3050 ژارتم :

.ددرگ یم  دات  تست  یسررب و  زا  سپ  تفایرد  ماگنه  اه  لباک 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101090049001687 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 10 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CAT 6-UTP-LSZH تاصخشم :  اب  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم  3050 ژارتم :

.ددرگ یم  دات  تست  یسررب و  زا  سپ  تفایرد  ماگنه  اه  لباک 
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

تاجن 46625328 مناخراکرس   : سامت هرامش 
دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  افرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ یمیم   دات   دات تست   تست وو   یسررب   یسررب زازا   سپسپ   تفایرد   تفایرد ماگنه   ماگنه اهاه   لباک   لباک رتم   رتم   30503050 ژارتم : : ژارتم   CAT 6 -UTP-LSZHCAT 6-UTP-LSZH تاصخشم :  :  تاصخشم اباب   لباک   لباک ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا

146146
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چیئوس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000681 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلصا ربتعم  یتناراگ  اب  تخاس   poe تروپ 8 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

یمظاک یاقآ 09116463779 ینف  سانشراک  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  رادیرخ  رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09113562399 یلوسر هناماس  لوئسم  دیریگب  سامت 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1010 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 147147
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

147118 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نازیراک هدنریگ  هدنتسرف و  لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/11/27 عورش :  خیرات 
1400/12/07 نایاپ :  خیرات 
1401/05/19 دیدمت :  خیرات 

:: 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

روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  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 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگورین رواجم  تسپ   ) دابآ مالسا  تسپ 230  اب  برغ  دابآ  مالسا  یزاگ  هاگورین  قرب  رازاب  یاهروتنک  طابترا  یرارقرب  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  رتسب  رب 

1101001576000015 زاین :  هرامش 
( ماع یماهس   ) روشک برغ  هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف بلاق  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هدرک ، هعلاطم  تقد  اب  ار  یلاسرا  کرادم  یمامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714631387 یتسپ :  دک   ، 3 رثوک یوک  یبونج –  رثوک  نابایخ  هاگتسیا 3 ،  - 2 زاف نایگنهرف  هاشنامرک –  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233320-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233320-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نازیراک نازیراک هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ربرب     230230 تسپ   تسپ اباب   یزاگ   یزاگ هاگورین   هاگورین قرب   قرب رازاب   رازاب یاهروتنک   یاهروتنک طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 149149
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکراشف یاقآ  هرامش 09125010523  اب  سامت  رتشیب  تاحیضوت  ددع -   30 هرصبت 6 ،  ددع ،  یسراف 345  کمایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093209000069 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 345 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکراشف یاقآ  هرامش 09125010523  اب  سامت  رتشیب  تاحیضوت  ددع -   30 هرصبت 6 ،  ددع ،  یسراف 345  کمایپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا تخاسریز  سیورس  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091069000014 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  تشادهب  زکرم  و  یتشادهب   تنواعم   هدننک :  رازگرب 
نیسکا ایرآ  تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یلخاد  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 42 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

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

تسیل حرش  هب  هعومجم  ریز  تشادهب  هاگیاپ  طابترا Mbps1 و  تعرس  اب  دادرارق  تدم  لوط  رد  3VPNL سیورس یرارقرب  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرخ 09133810791  - کرتشم رایتخا  رد  دادرارق  نایاپ  ات  یناما  تروص  هبدادرارق  عوضوم  اب  زاین  دروم  یطابترا  تازیهجت  تسویپ - 

8816815319 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  زا  دعب  تلم - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224591-38  ، 32224591-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224492-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   345345 یسراف   یسراف کمایپ   کمایپ ناونع : : ناونع 150150

یطابترا یطابترا تخاسریز   تخاسریز سیورس   سیورس یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 151151
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  لاکیرتکلا  لاکیناکم و  تاسیسات  یفرصم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000063 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زربلا یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس  لاکیرتکلا  لاکیناکم و  تاسیسات  یفرصم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا زربلا یزکرم   یزکرم هناخرادهار   هناخرادهار نامتخاس   نامتخاس لاکیرتکلا   لاکیرتکلا وو   لاکیناکم   لاکیناکم تاسیسات   تاسیسات یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب لقادح 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   ) CAT6 UTP LSZH 305m دنارگل هکبش  لباک 

یرتم هقلح 305   30
1101004813000178 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   CAT6A لدم  PVC شکور سنج   m 305 لوط  CAT6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  هام  الاک 1  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  زاین  دروم  یاهن  دیرخ  لبق  تست  تهج  لباک  زا  رتم   90  – 2

دشاب لقادح 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3030 دشاب ) ) دشاب لقادح  77   لقادح دیاب   دیاب تست   تست ردرد   لباک   لباک مورده   مورده  ) ) CAT6 UTP LSZH 305mCAT6 UTP LSZH 305m  دنارگل دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
یرتم یرتم   305305 هقلح   هقلح

153153
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  قبط  ویسپ  تازیهجت 

1101004813000177 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 19453 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یراک  هام  الاک 1  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  هتشاد  یتناراگ  دیاب  اه  الاک  یمامت   - 2

تسا هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگشناد   :: 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 20 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  هاگباوخ  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000097 زاین :  هرامش 

کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621682-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 154154

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هاگباوخ   هاگباوخ هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 155155
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت تراک  کنیل و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000301 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   SDC1500X-RT لدم  kVA 1/5 ناوت اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-3044 لدم  PCM یرون ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزمه ینفداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دندرگیم لاطبا  یجراخ  تاداهنشیپ  هیلکو  هدوب  یناریا  یالاکدیرخاب  تیولوا  - دنشابیم هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  هدوب  یمازلا  یلامداهنشیپ  هئارااب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت تراک   تراک وو   کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای کوتسا و  لاوریاف  هاگتسد  هب  تمیق  هیارا  زا  و.دشابیم  تسویپ  هب  تساوخرد  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخ  هباشم 

1101001453000021 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 04431987436 سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس اباب   لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5537538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  چیئوس (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003551000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب دیسررس 1403/11/15 و   ( 010 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  اهتخادرپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگن  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح 

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  روهمم و  لیمکت و  یتسویپ  یاه  مرف 

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   چیئوس (  (  چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یراذگراب  اب  هارمه  تسویپ  گرب  رد  جردنم  لماک  تاصخشم  اب  تینوی  هداتسیا 28  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000098 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  اتب  لدم   cm 80 قمع  U 28 عافترا  in 19 هداتسیا درادناتسا  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  گرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ گرب   گرب ردرد   جردنم   جردنم لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   تینوی   تینوی   2828 هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5537574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رتور (  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003551000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسررس 1403/11/15 و   ( 010 ازخا (  یتالماعم  دامن  اب  یمالسا  هنارخ  دانسا  تروصب  اهتخادرپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگن  ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  رد  اذل  دیدرگ  دهاوخ  تخادرپ  لک  هرادا  نیا  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح 

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  روهمم و  لیمکت و  یتسویپ  یاه  مرف 

دک ناتسا ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یتعیرش ناتسرامیب  یوربور  - تخبکین هار  راهچ  زا  دعب  - الاب غابراهچ  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8163813941 یتسپ : 

36613190-031  ، 36611074-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36644631-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5537601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رتور (  (  رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

یرادا یرادا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009026000012 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یدمحم  یدهم  هدنزاس  عجرم  لت  پیت  یتراجت  مان   7722 لدم 7720 -  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

ایک هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  ناراک  تعنص  ایک  هدنزاس  عجرم   DAEWOO یتراجت مان   DSL-55S7500EU لدم  in 55 زیاس  SMART UHD نویزیولت الاک :  مان 
ایسآ ناراک  تعنص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

نیون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   LASERJET PRO MFP M404DW لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
قامشاب تراجت 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

نیون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   LASERJET PRO MFP M404DN لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
قامشاب تراجت 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان   M506 لدم  easy pen یرون ملق  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   SUPERIOR لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   NOBILITY لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
زورک یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IIT هدنزاس عجرم   THINKPAD T420 لدم پات  پل  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   NOBILITY لدم  GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
اوآ و هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   GB 1/5 تیفرظ  EN GT580 لدم  GEFORCE کیفارگ تراک  الاک :  مان 

هشوخ
ددع 1 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هبساحم و  رادیرخ  طسوت  هنازخ  دانسا  دوس  غلبم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  زا  سپ  دشاب  یم  دیسر 1403  رس  اب  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش .  دهاوخ  تخادرپ  فاضا و  روتکاف  غلبم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09166430492  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

6133713146 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  سردم -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336459-061  ، 33330038-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330038-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 183 ھحفص 117 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q8tlvx4lzxqz3?user=37505&ntc=5537601
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5537601?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5537604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E1-Ethernet لدبم هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001022000696 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مان نارهت  هوژپ  طساب  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  هوژپ  طساب  هدنزاس  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   B408 لدم  Ethernet هب  RS485 تروپ ود  لدبم  الاک :  مان 
هوژپ طساب  یتراجت 

نتراک 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

E1-Ethernet لدبم هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   E1 -EthernetE1 -Ethernet لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
..

162162
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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 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   EXPANTION THERMOMETER WITH MACRO SWITCH MODEL :SC1560 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093498004351 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for delta pressure switch type micro switch تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   EXPANTION THERMOMETER WITH MACRO SWITCH MODEL :SC1560 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم 

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

31316469-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یرتسگداد   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5537664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  دادعت  حرش و  هب  لوژام  چیئوس 2960 و  رتور -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000103 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس 1403/11/15 ازخا 010  یمالسا - هنازخ  دانسا  لحم  زا  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  یرتسگداد و  رابنا  برد  لیوحت 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EXPANTION THERMOMETER WITH MACRO SWITCH EXPANTION THERMOMETER WITH MACRO SWITCH MODEL :SC1560MODEL :SC1560 ناونع : : ناونع 163163

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف دادعت   دادعت وو   حرش   حرش هبهب   لوژام   لوژام وو     29602960 چیئوس   چیئوس رتور -  -  رتور ناونع : : ناونع 164164
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شرفت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعاس درکراک  هفرط و  کی  ریسم  تشگرب ، )  تفر و  هفرط (  ود  ریسم  فقوت ،  تعاس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094802000008 زاین :  هرامش 

شرفت قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هقطنم  یموب  درم و  یتسیاب  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3951996934 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222996-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222096-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  راکروتسدو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000113 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  تخادرپ  داتو  یزادنا  هارو  بصنو  لیوحت  زادعب  هامکی  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعاس یتعاس درکراک   درکراک وو   هفرط   هفرط کیکی   ریسم   ریسم تشگرب ، )  ، )  تشگرب وو   تفر   تفر هفرط (  (  هفرط ودود   ریسم   ریسم فقوت ،  ،  فقوت تعاس   تعاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 165165

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم راکروتسدو   راکروتسدو الاک   الاک ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110093  هرامش  هکبش ) چوس  لوژام /  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985002999 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-OC3-SR لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-GE-L لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   46C3447 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   90Y9412 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8GBPS لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس لوژام / / لوژام ناونع : : ناونع 167167

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  ...و  تروپ  یتیریدم 24  هیال 3  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000007 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-24PS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB5602Q لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   KVM چیئوس اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشاب  یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  لاسرا  -2  . دشاب یم  هباشم  یگمه  اهدک  ناریا  دوش  تقد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ( یفیس سدنهم  مناخ  هرامش 03533261232( اب  دیناوت 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ...و   ...و تروپ   تروپ یتیریدم  2424   یتیریدم هیال  33   هیال هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 168168

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  ...و  تروپ  یتیریدم 24  هیال 3  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000007 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-24PS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB5602Q لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   KVM چیئوس اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشاب  یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  لاسرا  -2  . دشاب یم  هباشم  یگمه  اهدک  ناریا  دوش  تقد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ( یفیس سدنهم  مناخ  هرامش 03533261232( اب  دیناوت 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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 ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ...و   ...و تروپ   تروپ یتیریدم  2424   یتیریدم هیال  33   هیال هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 169169

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

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

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

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

5537756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 30  زاب  ماج  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .تساک  لماک +  یرون  ربیف  تروپ  لنپ 12  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000054 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
هزور تخادرپ 30  زاب  ماج  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .تساک  لماک +  یرون  ربیف  تروپ  لنپ 12  چپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تخادرپ 30  زاب  ماج  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  .تساک  لماک +  یرون  ربیف  تروپ  لنپ 12  چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزور هزور   3030 تخادرپ   تخادرپ زاب   زاب ماج   ماج تبرت   تبرت نادنز   نادنز برد   برد لیوحت   لیوحت .تساک   .تساک لماک +  +  لماک یرون   یرون ربیف   ربیف تروپ   تروپ   1212 لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 170170
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کناب تسپ  یتلود  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 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  وکسیس  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000108 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  وکسیس  رتور  دیرخ  - 

 - دشابیم ینف  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 
سامت 81565106 هرامش 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم  وکسیس  رتور  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشابیم ینف  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

سامت 81565106 هرامش 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رژولکنا  رواپ  لوژام UCS و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000694 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   MHz 400 لاقتنا تعرس   GB 512 تیفرظ  KVR400X64C25 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دامرف لصاح  سامت  یدیعس  یاقآ  اب 88115217  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رژولکنا رژولکنا رواپ   رواپ وو     UCSUCS لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 172172
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سراف ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یناریا  دنرب  ایرث  یا  یراوهام  نفلت  یرتاب  ددع  دادعت 4  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت  هرامش 09053102046  اب  زاین  تروص  رد  - 

1101092586000093 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   XTP3000 لدم  XT-PRO یا هراوهام  هارمه  نفلت  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ مالعتسا  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یناریا  دنرب  ایرث  یا  یراوهام  نفلت  یرتاب  ددع  دادعت 4   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم کالم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف  - 

.ددرگ تسویپ  سامت  تاعالطا  ینف و  داهنشیپ  - 
.دیریگب سامت  هرامش 09053102046  اب  زاین  تروص  رد  - 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرث یرث یایا   یراوهام   یراوهام نفلت   نفلت یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 173173
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  هسناکرف  هس  بای  تیعقوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002161 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( یناهج بای  تیعقوم  متسیس   ) GPS هدنریگ الاک :  مان 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

.هدش تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  هسناکرف  هس  بای  تیعقوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  لیدیت  لباک  ددع  لدم c680و 6 سکورتام  کیفارگ  تراک  ددع  دیرخ 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن  نالعاار  لک  غلبم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
1101003583000019 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ  GF 9300 GS لدم  MHz 460 شزادرپ تعرس   M 512 تیفرظ  PCI-E DDR2 کیفارگ تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یناهج یناهج بای   بای تیعقوم   تیعقوم متسیس   متسیس  ) ) GPSGPS هدنریگ   هدنریگ هسناکرف -  -  هسناکرف هسهس   بای   بای تیعقوم   تیعقوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 174174

سکورتام سکورتام کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک ددع   ددع 11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT 6-UTP-LSZH: لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یدنق دیهش  تاجناخراک  تکرش   ) SGCC تکرش

.ددرگ یم  دات  تست  یسررب و  زا  سپ  تفایرد  ماگنه  اه  لباک 
تاجن 46625328 مناخراکرس 

1101090049001692 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش هدنزاس  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC شکور سنج   mm 0/04 زیاس سم  یداه  سنج   CAT6e-UT-4.05 دک  CAT6e-UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک 

رتم 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CAT 6-UTP-LSZH تاصخشم :  اب  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم  3050 ژارتم :

( یدنق دیهش  تاجناخراک  تکرش   ) SGCC تکرش هدننک : دیلوت 
.ددرگ یم  دات  تست  یسررب و  زا  سپ  تفایرد  ماگنه  اه  لباک 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
تاجن 46625328 مناخراکرس  سامت :  هرامش 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 176176
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  کیتامروفنا  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000108 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAN لدم یا  هنایار  یزاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس کیتامروفنا   کیتامروفنا تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 177177
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000700 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تامدخ و  حرش  قباطم  ناوارس  لباز و  زکارم  رد  ورین  هیذغت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریم 09155429490 سدنهم  یاقآ  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین ورین وو   هیذغت   هیذغت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : - - ناونع 178178
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110091  هرامش  ( sip هکبش تحت  نفلت  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985002995 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 300 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 179179
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دزی یقودص 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5548443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  ...و  تروپ  یتیریدم 24  هیال 3  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000007 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-24PS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   QLOGIC یتراجت مان   SB5602Q لدم یرون  ربیف  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   KVM چیئوس اتید  لاقتنا   KVM-PS2 لماک لباک  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاوس  هنوگره  تروص  رد.دشاب  یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  لاسرا  -2  . دشاب یم  هباشم  یگمه  اهدک  ناریا  دوش  تقد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ( یفیس سدنهم  مناخ  هرامش 03533261232( اب  دیناوت 

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: 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

5534979VOIP یتارباخم رازفا  مرن  متسیس  بصن  هحفص 37)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5535219 نورب  یاههار  حطسرد  یرهش  نورب  یمومع  ناگوان  ددرترب  تراظن  لرتنک و  حرط  هحفص 65)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رد5535343 یربیاس  تینما  ءاقترا  یاتسار  رد  عماج  یتینما  یاهراکهار  هئارا  ، یا هرواشم  تامدخ  هئارا 
یتعنص یرادا و  هکبش 

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کناب5535417 هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  هحفص 37)لاتیجید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تروپ تروپ یتیریدم  2424   یتیریدم هیال  33   هیال هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 180180
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تینما5535653 هکبش و  ینابیتشپ  یرازفا و  تخس  تازیهجت  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اداکسا5535664 هناماس  هحفص 37)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کناب5535670 هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  هحفص 37)لاتیجید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیامه5535737 یارب 15  سنارفنک  تیریدم  هحفص 37)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5535745 یربیاس  تینما  یزاس و  هنیهب  حالصا ،  یرادهگن ،   ) هنیمز رد  یسدنهم  تامدخ  هئارا 
یتاطابترا یاه  هکبش  اه و  سیورس  تخاسریز و 

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5536264 تاقلعتم و  هارمه  هب  رترونیا  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاقتنا5536561 یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  هحفص 135)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5536685 نیبرود  هحفص 161)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزکرم5537127 نامتخاس   UPS هچراپکی هناماس  هحفص 37)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتخانش5537857 یشخبناوت  یبایزرارازفا و  هحفص 37)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسمارآ5537887 هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5538035 مرن  سنسیالو   - E600-FG لاو هحفص 37)ریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5538288apk swap 200 user تنرتنیا رازفا  مرن  زاسادج  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسمارآ5538291 هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5538324 مرن  اقترا  یتارباخم و  یو  هحفص 37)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5538334 هکبش و  رتویپماک  مزاول  هحفص 161)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5538353 هحفص 65)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 183 ھحفص 134 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تیریدم5538372 رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  هحفص 37)شورف و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5538375 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلافسآ5538376 عیزوت  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5548460 یموب  یزاسادج  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5548462 تخس  تازیهجت  اه و  هناماس  یریگ  هحفص 37)نابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت هکشب  یکیتسالپ و  یسرجوین  ینمیا  مئالع  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000091 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/16 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

یکیفارت یکیفارت هکشب   هکشب وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ یسرجوین   یسرجوین ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 181181

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5534961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا زکارم  رد  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قباطم  ینز  تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر ناسارخ  تخاسریز 

1101001022000687 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یرتچ  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یکیفارت هکبش  یسرجوین و  ییاجباج  یکیفارت (  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000135 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینز ینز تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد وو   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت وو   تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 182182

 ( ( یکیفارت یکیفارت هکبش   هکبش وو   یسرجوین   یسرجوین ییاجباج   ییاجباج یکیفارت (  (  یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 183183

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجریس 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصن  لمح و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000134 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000093 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/15 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

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 184184

رامش رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ   ینابیتشپ تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 185185

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

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

زا 183 ھحفص 137 
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دابآ مرخ  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 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهمرف قبطدابآ  مرخ  یرادرهش  کیفارت  دحاو  لحم  رد  یکیفارت  تازیهجت  مزاول و  لیوحت  هیلخت و  لمح و  یریگراب و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  اهب و  مالعتسا 

1101005728000027 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه نآ  اهمرف  یاضما  رهم و  زا  سپ  هتشون و  تسویپ  مالعتسا  یاهمرف  رد  ار  الاک  ره  یارب  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هلماعم  رد  تکرش  تهج  همان  تنامض  هیهت ی  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ار 

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیجوخ - لاخلخ ) لاخلخ ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  یارب  یگیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000058 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2808  دک  ییارخا  زمرق  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت دحاو   دحاو لحم   لحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول لیوحت   لیوحت وو   هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح وو   یریگراب   یریگراب وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 186186

(( نیجوخ نیجوخ -- لاخلخ لاخلخ )) لاخلخ لاخلخ ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب یگیفارت   یگیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 187187

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

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

زا 183 ھحفص 138 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vptr4znc3ks4q?user=37505&ntc=5535314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5535314?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gyxafxaqecfea?user=37505&ntc=5535387
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5535387?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جرک هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  ساسا  رب  یکیفارت  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095728000008 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   7 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

141 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3148713131 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 7  یرادرهش  - یقهیب راولب  - یناقلاط نادیم  - رهش یئاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34202513-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34202513-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000056 زاین :  هرامش 

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

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: 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 کرادم   کرادم ساسا   ساسا ربرب   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 188188

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 189189

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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جرک هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتعرس هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجاو  دیرخ و  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095728000009 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   7 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  دانسا  هیلک  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3148713131 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 7  یرادرهش  - یقهیب راولب  - یناقلاط نادیم  - رهش یئاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34202513-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34202513-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   / ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000459 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  دروم  دیاب  هئارا  دروم  مالقا  / ههام هس  هیوست  / دوش یراذگ  تمیق  یتسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  ناوخ  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دئامرف لصاح  سامت  یقداص  یاقآ  اب 09191615184  یرادا  تاعاس  رد  زاین  تروصرد  / تسیمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  / هدنشورف هدهعب  لاسزا  هنیزه  / دشابزکرم

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتعرس هاگتعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو وو   دیرخ   دیرخ تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 190190

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  / / ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 191191

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535672 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7 حطس  رباعم  رد  یکیفارت  تازیهجت  ولبات و  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   2

تفه هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05133441133 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  لک  هرادا  رابنا  ژراش  تهج  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000078 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

مالقا 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا تسیل  تسویپ  هب  رابنا  ژراش  تهج  زاین  دروم  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: 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 تازیهجت   تازیهجت وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 192192

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا رابنا   رابنا ژراش   ژراش تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 193193

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000048 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10055 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shahrood.ir :: عبنم خروم 1401/5/11عبنم ات  رثکادح   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  بصن  روظنم  هب  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 5.060.000.000  یرادرهش  هیلوا  دروآرب  - 

دزن یرادرهش  هدرپس  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  روص  زا  یکی  هب  لایر  غلبم 253.000.000  هب  مالعتسا  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورهاش  یزکرم  هبعش  تراجت  کناب 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هب  طوبرم  دراوم  هیلک 

یلوبمالسا دلاخ  دیهش  نابایخ  رد  عقاو  دورهاش  یرادرهش  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

023323365 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 194194

رهش رهش حطس   حطس ردرد   بصن   بصن روظنم   روظنم هبهب   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 195195

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/15436 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/1013:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:00:001401/05/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536217 :: هرازه هرازه :: 1401/05/1016:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  ور  هراوس  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمعو  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحتامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر 

31295516 نفلت :  هقطنم 9  یرادرهش  ناروالد 6  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/14271 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536243 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  یکیفارت  تازیهجت  بصنو  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفاک تیفرظ  مدع  تروص  رد  هدوب و  رودنو  هناماس  رد  یفاک  دازآ  تیفرظ  نتشاد  هب  طونم  نویسیمک  هسلج  نامز  رد  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناراکنامیپ هتشر  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  تسیمازلا -  تکاپ  لیوحت  تهج  تکرش  رهُم  نتشاد  هارمه  دیامن -  یم  مادقا  تکاپ  نتشاذگ  رانک  هب  تبسن  یرادرهش 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هبتر و ...  دقاف  یربارت  هار و  - 

هرادا فکمه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم 9  یرادرهش  هناخریبد  مالعتسا :  یاهتکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
هقطنم 9 یرادرهش  ناروالد 6  هدننک : رازگرب  سردآ 

31295516 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس ورور   هراوس   هراوس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمعو   تایلمعو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 196196

هقطنم هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 197197

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000054 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: 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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهلپ  لیردنه  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000120 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروارب 1 دادعت : 
1401/05/15 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

یایا هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 198198

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاهلپ   یاهلپ لیردنه   لیردنه یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 199199

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000005 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/10 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا لاقتنا وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 200200

قاتا قاتا ردرد   رسرس   ولبات   ولبات یبوچ -  -  یبوچ سنج   سنج یرادا   یرادا تانالعا   تانالعا ولبات   ولبات ییامنهار -  -  ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 20120 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سامت هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09186501107

1101005547000027 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  کچوک  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  رادقم  یزلف  سنج  لیطتسم  لکش  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   12x30 cm زیاس  cm 2 تماخض یبوچ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

یجارعم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ون  نویامه  یتراجت  مان   15x15 cm زیاس  mm 3 تماخض سالگ  یسکلپ  سنج  قاتا  رد  رس  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   p04 لدم  m 1 زیاس مرگ  هزیناولاگ  سنج  یهجو  یگدننار 8  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

سامت 09186501107 هرامش.دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  لیاف  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تروص  هب  یتساوخرد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشاپ کمن  تایلمع  رد  هدافتسا  تهج  لمح  نودب  کمن ،  نت  یریگراب 2500  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هدش مالعا  ینف  تاصخشم  اب   ) نالیگ ناتسا  حطس  یاههار  ییادز  خی  و 

1101001162000099 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  مالعتسا  عوضوم  اب  طبترم  وربتعم  تیلاعف  هناورپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 20  هب  رتم  لوط 2*2  عافترا و  هب  ینتب "  یسرجوین  عنام   " ولبات دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000058 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645802-026  ، 34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اههار اههار ییادز   ییادز خیخی   وو   یشاپ   یشاپ کمن   کمن تایلمع   تایلمع ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج لمح   لمح نودب   نودب کمن ،  ،  کمن نتنت     25002500 یریگراب   یریگراب وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 202202

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت هبهب   رتم   رتم   22 ** 22 لوط   لوط وو   عافترا   عافترا هبهب   ینتب "  "  ینتب یسرجوین   یسرجوین عنام   عنام  " " ولبات ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 203203

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موب اب  لرتنک  لانرتسکا  بصن  تیلباق  هتعرس  کت  یا  هروک  گنر  یزلف  هندب  دودحمان  ددرت  کیناکمورتکلا   b400 اتب دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتم یپوکسلت 6 

1101001105001234 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  تعنص  اتب  هدنزاس  عجرم  اتب  یتراجت  مان   105x40 cm زیاس ینهآ  سنج   B400 لدم یکیناکمورتکلا  دنب  هار  الاک :  مان 
یناتسغاب اضریلع  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لطاب  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  دات  دروم  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  یلاسرا  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  نا  دات  الاک و  ینف  تست  لیوحت و  زا  سپ  هزور  ینامز 45  هزاب  رد  هجو  تخادرپ 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موب موب اباب   لرتنک   لرتنک لانرتسکا   لانرتسکا بصن   بصن تیلباق   تیلباق هتعرس   هتعرس کتکت   یایا   هروک   هروک گنر   گنر یزلف   یزلف هندب   هندب دودحمان   دودحمان ددرت   ددرت کیناکمورتکلا   کیناکمورتکلا   b400b400 اتب   اتب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع
یرتم یرتم   66 یپوکسلت   یپوکسلت

204204

راخب راخب تحت   تحت یروآ   یروآ لمع   لمع وو     360360 ینتب   ینتب رایع   رایع اباب   یایا   هربیو   هربیو وو   ینیشام   ینیشام یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لاد   لاد وو   ویناک   ویناک وو   وربآ   وربآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 205205

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راخب تحت  یروآ  لمع  ینتب 360 و  رایع  اب  یا  هربیو  ینیشام و  یسرپ  ینتب  لاد  ویناک و  وربآ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لحم رد  لیوحت  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101005813000034 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  بارس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 20 تماخض  50x35 cm داعبا ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   35x25 cm داعبا هچراپکی  ینوتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ورشیپ نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  30x56 cm داعبا ینتب  لاد  کولب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   50X80 cm داعبا ینتب  لاد  کولب  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12 عافترا  35x40 cm داعبا ینتب  وربآ  لودج  الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راخب تحت  یروآ  لمع  ینتب 360 و  رایع  اب  یا  هربیو  ینیشام و  یسرپ  ینتب  لاد  ویناک و  وربآ و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لحم رد  لیوحت  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5471875119 یتسپ :  دک  بارس ،  یرادرهش  سدق  هارراهچ  بارس  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229510-041  ، 43228167-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43225235-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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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 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هناوتسا  یا و  هبرگ  مشچ  باتزاب  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  بصن  دیرخ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000099 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/15 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

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل   rfp تساوخرد و حرش  هب  ...و  ناوخ  کالپ  وردوخ و  لنسرپ و  لرتنک  ددرت  تیگ  تازیهجت  دیرخ  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000043 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09125650487 اب  موزل  تروص  رد.دوش  تمیق  مالعا  تامدخ  حرش  نیمه  قبط  دیاب  انیع  دوش و  تقد  تسویپ  تسیل  تامدخ  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم.دوش  لصاح  سامت 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناوتسا   هناوتسا وو   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ باتزاب   باتزاب ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن دیرخ   دیرخ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 206206

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   وردوخ   وردوخ وو   لنسرپ   لنسرپ لرتنک   لرتنک ددرت   ددرت تیگ   تیگ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 207207

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک روحم  لوکساب  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000046 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 : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شک روحم  لوکساب  دیرخ  مالعتسا  لوا  تبون  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08733245499 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

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 16 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یسرجوین ( نتب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004353 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبونج ناسارخ  نتب  سایلا  هدننک  هضرع  عجرم   300x115x80 cm زیاس ینتب  حلسم  یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یسرجوین ( نتب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316469-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک روحم   روحم لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 208208

یسرجوین یسرجوین نتب   نتب ناونع : : ناونع 209209
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رید ردنب  یرادرهش   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم و تماخض 3  هب  چنیا  چنیا و 3  چنیا و 4  هلول 5  هیاپ  نوتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094421000025 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ریدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هزیان نوماه  هدننک  هضرع  عجرم   D.I.POLE یتراجت مان   C400 لدم  m 9 زیاس یندچ  قرب  ریت  یا  هناوتسا  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

رگخا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  رگخا  سراپ  یتراجت  مان   PA/L/5489 لدم  W 250 ناوت ینابایخ  غارچ  هیاپ   LED پمال الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
رید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیم و تماخض 10  هب  رد 30  تیلپ 30 لیم  تماخض 2/5  هب  هلول 5  کتسد  لیم و  تماخض 3  هب  چنیا  چنیا و 3  چنیا و 4  هلول 5  هیاپ  نوتس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امت هلبم  لیم و  یکچل 8  ددع   4

7554113337 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هکلف  رید  رید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35422815-077  ، 35422766-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35422766-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لیم   لیم تماخض  33   تماخض هبهب   چنیا   چنیا وو  33   چنیا   چنیا   44 وو   چنیا   چنیا   55 هلول   هلول هیاپ   هیاپ نوتس   نوتس ناونع : : ناونع 2 102 10
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5538126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  رد  سرادم ) یوربور   ) هدایپ رباع  هاگرذگ  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000130 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   سرادم ) ) سرادم یوربور   یوربور  ) ) هدایپ هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2 112 1 1

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 122 12
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اهب مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  تشدکاپ  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095751000035 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرباص لیفورپ  هلول و  درون  هدننک  هضرع  عجرم   mm 20 عافترا  mm 20 ضرع  mm 6000 لوط  mm 2 تماخض یعبرم  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 5 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006802   cm 75 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000402   15x50 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  هانپناج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502009802   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANEL یتراجت مان   T12 لدم یا  هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 785 دادعت : 

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

یداصتقادک هئارا  / تسا هدش  هدافتساهباشمیاهدک  ناریازا  / دیامنروظنم تسویپاهب  مالعتساردار  یداهنشیپ  تمیق  تسیابیم  هدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  لیابوم  هرامش  دوش / جرد  یتسویپ  یاهب  مالعتسارد  یداهنشیپ  تمیق  ًانمض  / یداصتقاروماو ییاراد  ترازوزا 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرهش5535219 نورب  یاههار  حطسرد  یرهش  نورب  یمومع  ناگوان  ددرترب  تراظن  لرتنک و  حرط  هحفص 65)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548023  هرامش   ( نت یقرب 50 کج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985002948 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت 5050 یقرب   یقرب کجکج   ناونع : : ناونع 2 132 13

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ سراپ  یرادرهش   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  رتم  ینهآ 40 لیر  هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ًانمض   ) یتسویپ دیرخ 

1101005801000109 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

یرکف مرحم  هدننک  هضرع  عجرم  رواپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  یتراجت  مان  لدم 600  یقرب  هرکرک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًانمض  ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قبط  رتم  ینهآ 40 لیر  هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا 

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: 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

دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رتم   رتم 4040 ینهآ   ینهآ لیر   لیر وو   هاگتسد   هاگتسد 33  6060 زیاس زیاس روتوم   روتوم  ، ، عبرمرتم عبرمرتم   9090 لبود   لبود درادناتسا   درادناتسا هغیت   هغیت وکیمول   وکیمول یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا ًانمض   ًانمض  ) ) یتسویپ یتسویپ

2 142 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درونجب یرادرهش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ کت  یمرها  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000075 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G101 لدم هفرط  ود  هیاپ  کت  یمرها  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ 09154915622 هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هدنشورف و  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: 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

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: 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 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

5535678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  هبعش  تهج 6  یتسویپ  مرف  ساسا  رب  ( فافش تانبرک  یلپ  پآ  لور  ظافح   ) هرکرک برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000002 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ کتکت   یمرها   یمرها ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 2 152 15

(( فافش فافش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ پآپآ   لور   لور ظافح   ظافح  ) ) هرکرک هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 2 162 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548015  هرامش  تاعطق ) اب  نت  یفرب 100 کج  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985002963 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعطق تاعطق اباب   نتنت   100100 یقرب   یقرب کجکج   ناونع : : ناونع 2 172 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باب یقرب 10  یا  هرکرک  برد  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005867000005 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دک 960-96-ط  ناریا  - 

باب یقرب 10  یا  هرکرک  برد  سیورس  ریمعت و 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

باب  10 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  تسویپ  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09368650915 سامت 06153507536 -  هرامش  یدومح - ملاس  هطوبرم  سانشراک 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیدنا یرادرهش   :: 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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یقرب  هلژ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093968000021 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 10 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قبط  یقرب  هلژ  یرادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3354661949 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  زاف 3 -  هشیدنا -  رایرهش -  نارهت -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65555557-021  ، 65555565-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65566358-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باب باب   1010 یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2 182 18

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط یقرب   یقرب هلژ   هلژ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2 192 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زقس هرامش 5  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 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازج ماجناو  مزال  ینیچراوید  یارجاو  یدورو  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  لماشزکرم  هطوحم  رد  هیلقن  لیاسو  گنیکراپ  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک ینف  تاکن  تیاعراب  لماکروطب  یکیناکم  یقرب و 

1101004131000010 زاین :  هرامش 
زقس هرامش 5  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرفب لصاح  سامت  ریز  هرامش  اب  یرادا  میات  رد  رت  لماک  تاحیضوت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09188740499

6681718373 یتسپ :  دک  ادهش ، - نابایخ  - زقس زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36215266-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36215266-087 :: 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

تازج تازج ماجناو   ماجناو مزال   مزال ینیچراوید   ینیچراوید یارجاو   یارجاو یدورو   یدورو تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن لماشزکرم   لماشزکرم هطوحم   هطوحم ردرد   هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو گنیکراپ   گنیکراپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
یکیناکم یکیناکم وو   یقرب   یقرب

220220

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  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 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابهگن برد  ربالاب )  ) دنبهار هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003899000033 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  یزادنا  هار  بصن.تسا و  هدش  هدافتسا  ههباشم  دکناریا  زا  دشاب  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک  دشاب  یم  یموب  هدنرب  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحت  زادعب  هام  هس  هجو  تخادرپ  .دشاب  ربتعم  یتناراگ  اب  اهالاک  هیلک  تقو و  مامت  یروضح و  لاسکی  ات  تامدخ  لک و  هرادا 

دک ناگزمره ،  ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  یلگنج -  کراپ  بنج  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916993815 یتسپ : 

33665549-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665548-076 :: 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

ینز5534961 تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  هحفص 135)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5535219 نورب  یاههار  حطسرد  یرهش  نورب  یمومع  ناگوان  ددرترب  تراظن  لرتنک و  حرط  هحفص 65)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاقتنا5536561 یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  هحفص 135)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تیلباق5537178 هتعرس  کت  یا  هروک  گنر  یزلف  هندب  دودحمان  ددرت  کیناکمورتکلا   b400 اتب دنب  هار 
یرتم یپوکسلت 6  موب  اب  لرتنک  لانرتسکا  بصن 

هحفص 135) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5537761 کالپ  وردوخ و  لنسرپ و  لرتنک  ددرت  تیگ  تازیهجت  دیرخ  هحفص 135)ارجا و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینابهگن ینابهگن برد   برد ربالاب ) ) ربالاب  ) ) دنبهار دنبهار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 22 122 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد کی  مادکره  زا   ) یرادربملیف نیبرود  نیبرودزنل ، ، یساکع نیبزود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000258 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نناک یتراجت  مان   50D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
یدرواش تاجن  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان  لدم 18 135  لاتیجید  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاصخشم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  داهنشیپ  ندومن  صخشم  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هاگتسد هاگتسد کیکی   مادکره   مادکره زازا    ) ) یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود نیبرودزنل ، ، نیبرودزنل ،، یساکع یساکع نیبزود   نیبزود ناونع : : ناونع 222222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد و دادعت 10   KI-D45AL60F لدم  KDT تلاب نیبرود  هاگتسد و  دادعت 7   KI-B75AL60A لدم  KDT ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
KI-S200SC40Z33 لدم  KDT نادرگ نیبرود 

1201004883000051 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

KI- لدم  KDT نادرگ نیبرود  هاگتسد و  دادعت 10   KI-D45AL60F لدم  KDT تلاب نیبرود  هاگتسد و  دادعت 7   KI-B75AL60A لدم  KDT ماد نیبرود  - 
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  هاگتسد  دادعت 1   S200SC40Z33

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  18 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادرگ نیبرود  هاگتسد و  دادعت 10   KI-D45AL60F لدم  KDT تلاب نیبرود  هاگتسد و  دادعت 7   KI-B75AL60A لدم  KDT ماد نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور تخادرپ 30  زاب  ماج -  تبرت  نادنز  برد  لیوحت  هاگتسد  دادعت 1   KI-S200SC40Z33 لدم  KDT

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: 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

وو هاگتسد   هاگتسد   1010 دادعت   دادعت   KI -D45AL60FKI -D45AL60F لدم   لدم   KDTKDT تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود وو   هاگتسد   هاگتسد دادعت  77   دادعت   KI -B75AL60AKI -B75AL60A  لدم لدم   KDTKDT ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
KI -S200SC40Z33KI -S200SC40Z33  لدم لدم   KDTKDT نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود

223223
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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 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) کارا راب  هنایاپ  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000118 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUEEN یتراجت مان   QN-D6238C لدم تباث  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب راب هنایاپ   هنایاپ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 224224

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 225225
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نیبرود بصن  طاقن  دیرخ و  تساوخرد  تیل  حرشب  راد - هلگ  شخب  یزرواشک  داهج  تامدخ  زکرم  هتسبرادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000543 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ نیون  رصع  نارگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   G.H.K هدنزاس عجرم   PA-24-3 لدم  A 3 ژاتلو  V 24 رپمآ  DC هب  AC روتپادآ الاک :  مان 

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

ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   TRENDNET یتراجت مان   TK-1601R لدم تروپ  روتینام 16  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP55Z8-WLF لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RC44B لدم  mm 600 عافترا  250x363 mm داعبا تینوی  رورس 4  کر  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR2108 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یدقن  لایر و  نویلیم  غلمب 110000000  رابتعا  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52822148-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکراو وکراو تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 226226
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هعجارم تسویپ  هب  کرادم  تفایرد  یارب  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  (/ وکراو تاعطق   ) هرامش 0040085 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101093985002988 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
راکرفس دیشر  هدننک  هضرع  عجرم   TOPWEST AND ILLUSION Co هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

PIN HOLE لدم
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یرصان یریسگنت  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   RENDITION یتراجت مان   DIMM 240 PIN PC3 10600 1333 MHZ لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

CIXI CAZSEAL هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یلور  هتسب   mm 3 تماخض  mm 9 ضرع  S.S.316 دالوف عون  گنز  دض  هدش  درون  درس  یدالوف  همست  الاک :  مان 
اتسیا نیبتآ  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PACKING AND GASKET Co.LTD

مرگولیک 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یناگرزاب تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIBRATION ROLLER یتراجت مان   TRI-SM لدم مارد  تفج  هربیو  ینیشام  کتلغ  الاک :  مان 
ایرآ روتوم  ناهام  یللملا  نیب 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دنجریب نارورپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ROLLER COASTER لدم لاس  یالاب 9  ینس  هدودحم  ییاوه  نرت  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشهوژپ و لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   (/ وکراو تاعطق  هرامش 0040085( هب  لخاد  تخاس  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  تخاس  یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5537483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  نیبرود  بابح  ددع  یتراظن و3 نیبرود  هاگتسد  4 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

دیئامن نالعاار  لک  غابم 
1101003583000020 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   VG5-7230 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 4 دادعت : 

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

دوش هجوت  تسویپ  تسیل  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش کرادم   کرادم لاسرا   لاسرا دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود بابح   بابح ددع   ددع وو33 یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 44 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دیئامن دیئامن نالعاار   نالعاار لکلک   غابم   غابم تسا   تسا یمازلا   یمازلا

227227
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ناریا تارداص  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   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5537589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 104  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000051 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم تسویپ  رد  جردنم  دراوم  ددرگ ، ظاحل  ددرگ  یم  یراذگ  تمیق  هک  یدنرب  دشاب ، یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگ ، تبث  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ....و  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  ددرگ . 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5537789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   104104 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 228228

دشاب دشاب یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم جدننس   جدننس یرادرهش   یرادرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 229229

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

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

زا 183 ھحفص 168 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6w3nb4wtnjdaw?user=37505&ntc=5537589
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5537589?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دشاب یتسویپ  تسیل  قباطم  جدننس  یرادرهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  تازیهجت  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093066000010 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI13645-FTT/A لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 49 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NSD5104-XA432 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف 
ددع 21 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23245-FDE لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 152 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23245-FBT/B لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23245-MBT/B لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 13 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-NI23245-FBS لدم  IP CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف  راویژ 
ددع 33 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جدننس  یرادرهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  تازیهجت  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09188749032 هرامش  اب  مزال  یگنهامه  تهج   . . دشاب تساوخرد  یتسویپ  یاه  تسیل  اب  قباطم  دیاب  اقیقد  دیرخ  تساوخرد 

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: 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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هزوح هرامش 1  رهشمرخ  هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف جیلخ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون 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

5538095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور هارمه  هتسبرادم  هکبش  سیورسو  حالصاوریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005737000001 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  هزوح  هرامش 1  رهشمرخ  هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد  16 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشمرخ ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

زکرم ییانشور  هارمه  هتسبرادم  هکبش  سیورسو  حالصاوریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6413644411 یتسپ :  دک  یرهش ،  نورب  لانیمرت  بنج  مرکا  لوسر  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53542276-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53542276-061 :: 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

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور ییانشور هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم هکبش   هکبش سیورسو   سیورسو حالصاوریمعت   حالصاوریمعت ناونع : : ناونع 230230

نیبرود نیبرود وو   هکبش   هکبش رتویپماک   رتویپماک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 231231

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  رتویپماک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

1101093602000161 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   HDD 2TB 35 لدم  GB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  رتویپماک  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5535219 نورب  یاههار  حطسرد  یرهش  نورب  یمومع  ناگوان  ددرترب  تراظن  لرتنک و  حرط  هحفص 65)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5535278 لاسرا  شیالاپ و  یروآ  عمج  یرادهگن و  ینابیتشپ  تاعطق  نیمات  دیرخ 
رامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 135) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5535610 دک  ناریا   / ناوخ کالپ  هحفص 135)نیبرود  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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5536327 هداج  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 135)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاقتنا5536561 یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  هحفص 135)یرادهگن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوزفا شزرااب  ییاهن  تمیق  هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  هاگتسد  ود  2 دادعت ( Ecg)635 ماشای لدم  بلقراون  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگدیق

1101030102000032 زاین :  هرامش 
ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم  ECG روتینام رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرااب  ییاهن  تمیق  هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  هاگتسد  ود  2 دادعت ( Ecg)635 ماشای لدم  بلقراون  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.داژن کین  09178417033 نفلت.دشاب یم  هاشمدکناریا.ددرگدیق 

7581863766 یتسپ :  دک  هدازیلع ،  دیهش  تشادهب  زکرم  تارادا  عمتجم  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332406-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332406-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

نیماتابدصقمات5535188 لمح  هنیزه  هاگتسد  ود  2 دادعت ( Ecg)635 ماشای لدم  بلقراون  هاگتسد 
.ددرگدیق هدوزفا  شزرااب  ییاهن  تمیق  هدننک 

هحفص 172) )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هدوزفا هدوزفا شزرااب   شزرااب ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق هدننک   هدننک نیماتابدصقمات   نیماتابدصقمات لمح   لمح هنیزه   هنیزه هاگتسد   هاگتسد ودود   22 دادعت دادعت ( ( EcgEcg)) 635635 ماشای ماشای لدم   لدم بلقراون   بلقراون هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.ددرگدیق .ددرگدیق

232232

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005328000005 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رزیانس یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   SKM 113 PG2 لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HITACHI یتراجت مان   CP-X4011N لدم  LCD روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
یفاچ یدجس  میسن  هدنزاس  عجرم   UNIQUE یتراجت مان   UV-B03R لدم  CCTV نیبرود هیاپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم   SOMITA یتراجت مان  لدم 806  روتکژورپ  وئدیو  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
یئالث ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   2x2 m داعبا راد  روتوم  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب تازیهجت  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  .ددرگ  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

09183404251 وگخساپ :  سامت  هرامش 

6931345176 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  دادما  هتیمک  سدقم -  عافد  نادیم  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223335-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220093-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: 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

سنارفنک5536762 وئدیو  قاتا  هحفص 172)تازیهجت  )  cctvcctv

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

وکراو5537315 هحفص 161)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5537764CCTV Camera(34 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 233233
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا دحتم  للم  نامزاس  تیعمج  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

Tehran Times :: عبنم :: 15August2022 6P.M TEHRAN TIMEعبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

The Office of the United Nations Population Fund (UNDPA) in I.R.iran, intends to recruit a National Programme یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Analyst PD/Population and Development (FTA) at NOB level for its office in tehran iran

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: HTTP://IRAN.UNFPA.ORGنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5538120intends to recruit a National Programme Analyst PD/Population and
Development (FTA) at NOB level

هحفص 174) )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5536685 نیبرود  هحفص 161)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5538334 هکبش و  رتویپماک  مزاول  هحفص 161)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

intends to recruit a National Programme Analyst PD/Population and Development intends to recruit a National Programme Analyst PD/Population and Development (FTA)  at NOB level(FTA)  at NOB level ناونع : : ناونع 234234

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5538438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس رد  ناتسا  حطس  رد  لاغز ) بوچ و  قاچاق  زا  یریگولج  قیرح و  افطا  تافلخت ، تبث   ) یعیبط عبانم  یاه  هصرع  زا  تظافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ اهب  مالعتسا  ساسارب   1401

1101003585000045 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
راتکه 1200000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینارحب همین  ینارحب و  قطانم  رد  ورین  هارمه  هب  رایس  تباث و  یسرزاب  تسیا  داجیا  فلا )  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعبات یاه  ناتسرهش  یگنهامه  اب  نیفلختم  ددرت  یاهریسم  اه و  هاگولگ  رد  رایس  تشگ  ب )

.تسویپ اهب  مالعتسا  ساسا  رب...یعیبط  عبانم  یاه  هاگساپ  هزوح  رد  تافلخت  تبث  ج)

6818618974 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  نیرگ -  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33318020-066  ، 33318022-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302087-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

قیرح5534982 افطا  نالعا و  هحفص 75)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5537679 تسیل  حرش  هب  بوغرم  تیفیک  اب  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  هحفص 75)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بوچ و5538438 قاچاق  زا  یریگولج  قیرح و  افطا  تافلخت ، تبث   ) یعیبط عبانم  یاه  هصرع  زا  تظافح 
( لاغز

هحفص 175) قیرح  ( قیرح افطا   افطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکشب5536712 لزان و  گنلیش ، لماش  قیرح  اب  هزرابم  هحفص 75)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( لاغز لاغز وو   بوچ   بوچ قاچاق   قاچاق زازا   یریگولج   یریگولج وو   قیرح   قیرح افطا   افطا تافلخت ، ، تافلخت تبث   تبث  ) ) یعیبط یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع زازا   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 235235

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

دشابیم5537802 هباشم  دکناریا   SMOKE DETECTOR(75 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5537886FLASH ALARM(75 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  تنوپ -  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000220 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  جرد  هناماس  رد  مالقا  لک  تمیق  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا 

دوش ءاضما  رهم و  اهب  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف 
دوش تسویپ  هناماس  رد  تابلاطم  تخادرپ  تهج  بسک  زاوج  ای  تکرش  دانسا  ریوصت 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

ینز5534961 تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  هحفص 135)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تنوپ5535322 هحفص 176)سسکا  سسکا  ( سسکا

تنوپ تنوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 236236

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5535610 دک  ناریا   / ناوخ کالپ  هحفص 135)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5537761 کالپ  وردوخ و  لنسرپ و  لرتنک  ددرت  تیگ  تازیهجت  دیرخ  هحفص 135)ارجا و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

هباشم5535610 دک  ناریا   / ناوخ کالپ  هحفص 135)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بوچ و5538438 قاچاق  زا  یریگولج  قیرح و  افطا  تافلخت ، تبث   ) یعیبط عبانم  یاه  هصرع  زا  تظافح 
( لاغز

هحفص 175) قیرح  ( قیرح افطا   افطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5535610 دک  ناریا   / ناوخ کالپ  هحفص 135)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بوچ و5538438 قاچاق  زا  یریگولج  قیرح و  افطا  تافلخت ، تبث   ) یعیبط عبانم  یاه  هصرع  زا  تظافح 
( لاغز

هحفص 175) قیرح  ( قیرح افطا   افطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکتد5535725 یتلوم  جنس  هحفص 75)زاگ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.دشاب5535915 یم  هباشم  دک  ناریا   fire & gas detection system zellweger(75 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دشابیم5537802 هباشم  دکناریا   SMOKE DETECTOR(75 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یرادرهش  اواف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090648000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535460 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

(sanstorage  ) زاس هریخذ  هاگتسدکی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( sanstorage زاس (  هریخذ  هاگتسدکی  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اواف نامزاس  مود  هقبط  نوتسیب  یتاقب  گنیکراپ  یوربور  لداع  دادح  نابایخ  هاشنامرک   ، 6713815678 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

زاس5535460 هریخذ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 178)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 237237
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زیدناش شخب  یناریو  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5536031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک و دنب  هارمهب  سرپ  تو  وویناک  رگم و  نتب  یارجا  یزاسریز و  رتاک و  هلیسوب  تلافسآ  شرب  یارجا  لماش :  وربآ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینتب هچیهام 

1101096263000004 زاین :  هرامش 
دولانیب ناتسرهش  دابارون  )  ) یناریو یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 360 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356111311 یتسپ :  دک  یناریو 10 و 12 ،  نیب   - یناریو زیدناش -  شخب  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372669-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372769-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

کاخ5535866 یمیدق و  تلافسآ  تشادرب  اتسور -  رباعم  یزیر  تلافسآ  یزاسریز و  یراذگلودج و 
رشینیف طسوت  هیال  ود  تلافسآ  یارجا  سیب -  یارجا  لمح و  یتابن - 

هحفص 22) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وویناک5536031 رگم و  نتب  یارجا  یزاسریز و  رتاک و  هلیسوب  تلافسآ  شرب  یارجا  لماش :  وربآ  ثادحا 
ینتب هچیهام  یشک و  دنب  هارمهب  سرپ  تو 

هحفص 178) دنب  ( دنب هار   هار

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

تیلباق5537178 هتعرس  کت  یا  هروک  گنر  یزلف  هندب  دودحمان  ددرت  کیناکمورتکلا   b400 اتب دنب  هار 
یرتم یپوکسلت 6  موب  اب  لرتنک  لانرتسکا  بصن 

هحفص 135) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینابهگن5538326 برد  ربالاب )  ) دنبهار یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 155) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رهش5538481 حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  هحفص 135)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

وو یشک   یشک دنب   دنب هارمهب   هارمهب سرپ   سرپ توتو   وویناک   وویناک وو   رگم   رگم نتب   نتب یارجا   یارجا وو   یزاسریز   یزاسریز وو   رتاک   رتاک هلیسوب   هلیسوب تلافسآ   تلافسآ شرب   شرب یارجا   یارجا لماش :  :  لماش وربآ   وربآ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
ینتب ینتب هچیهام   هچیهام

238238
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

ینابهگن5538326 برد  ربالاب )  ) دنبهار یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 155) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ دیق  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروص  رد  دشاب  یم  عدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  برد  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 6 تخادرپزاب

1101004543000305 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یعیفر ریما  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG یتراجت مان   CST-03 لدم تقرس  دض  برد  لفق  هدنرادهگن  هحفص  چیپ و  هریگتسد و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 6 تخادرپزاب ددرگ  دیق  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروص  رد  دشاب  یم  عدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  برد  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3155000-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

برد5535255 هحفص 180)لفق  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برد برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 239239
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هغارم ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5535544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینامزاس ) شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000239000011 زاین :  هرامش 

هغارم ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1,200 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  ات 30  ینف و  سانشراک  دات  هب  طونم  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  شرافس  طیارش 

دک تامدخو ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یزکرم  داتس  یگدننار -  ییامنهار  بنج  یلامش -  ملعم  نابایخ  هغارم -  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5516773111 یتسپ : 

37256920-041  ، 37256901-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256900-041 :: 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

5534979VOIP یتارباخم رازفا  مرن  متسیس  بصن  هحفص 37)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5535544( ینامزاس ) شیوداپ سوریو  هحفص 180)یتنآ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو5535781 یتنآ  لانیجروا  سنسیال  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5536035Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED(37 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5536687 تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رازفا  هحفص 37)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5536819 ( نابژد تاماظتنا (  عماج  متسیس  هحفص 37)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5537671Sophos fullgaurd license for CR300iNG) لاوریاف هحفص 37)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( ینامزاس ینامزاس )) شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 240240
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریفس5537675 یرازفا  مرن  یاه  هناماس  هحفص 37)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5537802 هباشم  دکناریا   SMOKE DETECTOR(75 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتخانش5537857 یشخبناوت  یبایزرارازفا و  هحفص 37)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسمارآ5537887 هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5537924 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5537986 لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا 
Exchange

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5538035 مرن  سنسیالو   - E600-FG لاو هحفص 37)ریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5538049SMG (Symantec Messaging کتنمیس مپسا  یتنآ  هخسن  نیرخآ  سنسیال  دیرخ 
(Gateway

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5538288apk swap 200 user تنرتنیا رازفا  مرن  زاسادج  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسمارآ5538291 هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ما5538300 یت  وی  سنسیال  هحفص 37)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5538324 مرن  اقترا  یتارباخم و  یو  هحفص 37)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلافسآ5538371 عیزوت  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم5538372 رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  هحفص 37)شورف و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ما5538373 یت  وی  سنسیال  هحفص 37)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5538375 شتآ  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلافسآ5538376 عیزوت  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 37)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

مزاول5536086 نیمات  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  حلاصم ، الاک و  نیمات 
یریوصت تراظن  متسیس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5537861 تراظن  هحفص 34)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5537936AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 34)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناروتسر5548456 یریوصت  تراظن  متسیس  ویسپ  تازیهجت  هحفص 34)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیر5535193 هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ 
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ًانمض   ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قبط  رتم  ینهآ 40

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 155) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یارجاو5538164 یدورو  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  لماشزکرم  هطوحم  رد  هیلقن  لیاسو  گنیکراپ  لیمکت 
یکیناکم یقرب و  تازج  ماجناو  مزال  ینیچراوید 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 155) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیاپ5535396 کت  یمرها  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 155) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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