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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 دادرم   دادرم   1 11 1 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,690 , 000148 ,690 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,490 , 000141 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,6002 سیئوس19,600 سیئوس کنارف   331کنارف ,800331 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,300 , 00082 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد , 100246 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   85,51085,510لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,50032 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,695,00013,695,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ387,030387,030دنوپ نپاژ نینی   دصکی   242دصکی , 060242 , 060

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))

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

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

زا 85 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش دانسا تفایرد  تلهم  1401/05/0 ـ  عورش : خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/15

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551555 :: هرازه هرازه :دکدک   اضقنا خیرات  1401/05/20 ـ  تاداهنشیپ : یسررب   - 1401/08/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاهریذپ  بیسآ  ییاسانش  تهج  هایس  هبعج  شور  هب  ذوفن  تست  تامدخ  هئارا  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

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP -7613609779-F11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم لاسراعبنم هصقانم و  رد  تکرش  یگدامآ  مالعا  دیسررس  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همانزور رد  هصقانم  جرد  زا  سپ  زور  یراک 10  قباوس  کرادم و 

5551755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAP HANA دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.643.233.750  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.31-33963332: نفلت یتسپ 8335113115  دک  الاک -  تاکرادت  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 5  : یتسپ سردآ   :: سردآ سردآ

تاصقانم 031-33963335 یرازگرب  نفلت   031-33964858: تایاکش تاداهنشیپ و  تاداقتنا و  ربامن   031-33964809: ربامن

031-33963332: نفلت الاک  تاکرادت  هرادا   :: نفلت :: WWW.eVAT.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

هطوبرم هطوبرم یاهریذپ   یاهریذپ بیسآ   بیسآ ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج هایس   هایس هبعج   هبعج شور   شور هبهب   ذوفن   ذوفن تست   تست تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 11

SAP HANASAP HANA  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

2001093164000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادرب  هرهب  یناگیاب  دانسا  تاعالطا  هیذغتو  دانسا  نکسا  مود  زاف  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب یناگیاب   یناگیاب دانسا   دانسا تاعالطا   تاعالطا هیذغت   هیذغت وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 33
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-19و 1401-18 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/5/25

5550731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  برجم  طیارش و  دجاو  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریز  تاعوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت و هیلک  نیمات  طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یبرغ  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  - 

زاین  دروم  تاعطق 
زاین دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیمات  طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  رالوس و  یقرب و  نز  کمشچ  ییامنهار  یاه  غارچ  ریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  - 

هار و هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدنب هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  یربارت 

همانرب و نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش 
هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک  هجدوب 

نابایخ هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700820743048  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیارو  شیف  ای  ربتعم و  یکناب  همانتنامض  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نازیم 
نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک 

دک 477  یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  هدرپس  باسح  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  زا  سپ  دانسا  دیرخ 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگا  پاچ  هنیزه 

کیفارت لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 89186030-88972891 نارهت 

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

88972891-89186030 :: 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

وو تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک نیمات   نیمات وو   رهش   رهش یبرغ   یبرغ هنهپ   هنهپ ردرد   ریذپ   ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
وو طبترم   طبترم زاین   زاین دروم   دروم تایلمع   تایلمع رگید   رگید وو   رالوس   رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا زاین   - - زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق

زاین زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک نیمات   نیمات
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تعنص ناهج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550746 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11 و 10 و 12  بیترت  هب   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

دنولا زربلا 1 و  تلوولیک  طخ 63  ثادحا  هدنامیقاب  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تایلمع  یراذگاو 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

:: سردآ سردآ

1456-21 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir www.zrec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5552615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  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

هقطنم هقطنم قرب   قرب تسارح   تسارح یزکرم   یزکرم گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا -  -  هقطنم   هقطنم قرب   قرب تسارح   تسارح یزکرم   یزکرم گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو قرب   قرب   AOCAOC  نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناجنز   ناجنز یایا  
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یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5552647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولف 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

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RES-0035904-F06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.31-33963332: نفلت یتسپ 8335113115  دک  الاک -  تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ

031-33963335 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

031-33964409 :: سکف kala@eorc.irسکف کینورتکلا : تسپ   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتمولف رتمولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 88
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/11  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:00 تعاس 10:00  هبنش 1401/5/13  جنپ 

seeco.ir :: عبنم خروم 1401/05/22عبنم هبنش  زور  تعاس 14:00   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اپیاس ور  نب  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  قیرح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  هیهت  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر یتشگرب 700/000/000  کچ  تروص  هب  لایر   2/800/000/000  : نیمضت

وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  تکرش  ناگچفلس -  هواس -  میدق  هداج  رتمولیک 7  هواس -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-09 :: یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش تیاغل  خروم 1401/5/11  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 تعاس 10  زا  هبنش 

seeco.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر و نلاس  رورس  یاهقاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادناهار  بصن و  تخاس ، هیهت ، عوضوم  دراد ، رظن  رد  اپیاس  هعسوت  یسدنهم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع ، هصقانم  قیرط  زا  ار ، هصقانم  دانسا  رد  جردنم  دراوم  اب  قباطم  هواس ،)  ) اپیاس ورنب  تکرش  ژاتنوم 

اپیاس وردوخ  تعنص  هعسوت  داینب  تکرش  ناگچفلس  هواس  میدق  هداج  رتمولیک 7  هواس  راک :  یارجا  لحم 

لایر   500.000 دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  900.000.000 هدرپس :  غلبم 

زیهجت نیمات و  دحاو  اپیاس  هعسوت  یسدنهم  تکرش  ابیت  یتعنص  عمتجم  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 19   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم رابنا   رابنا قیرح   قیرح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

ژاتنوم ژاتنوم وو   گنر   گنر نلاس   نلاس رورس   رورس یاهقاتا   یاهقاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 85 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یمومع هصقانم  یهگآ  دیدجت  یا  هلحرمکی  مجنپ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریمعت شکور  لصفم و  عاونا  لماش  هکبش  یفرصم  لایرتم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khoozestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007006000187 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5552764 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  تازیهجت  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  -95 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییویدار تازیهجت  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,471,000,000 نیمضت :  غلبم 
.دشابیم  رودقم  تلود  یکینورتکلا  هناماس  قیرطزا  اهنت  تاداهنشیپ  هئاراو  هصقانمدانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 

23:59 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگآ قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  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

یبرغ5550731 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا 
یاه غارچ  ریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  زاین  - دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیمات  رهش و 

تازیهجت هیلک  نیمات  طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  رالوس و  یقرب و  نز  کمشچ  ییامنهار 
زاین دروم  تاعطق  و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یریمعت یریمعت شکور   شکور وو   لصفم   لصفم عاونا   عاونا لماش   لماش هکبش   هکبش یفرصم   یفرصم لایرتم   لایرتم ناونع : : ناونع 111 1

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 85 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5551263 :: هرازه هرازه تعاس 14/30دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ششوپ  تحت  یاه  گنیکراپ  یزاسزاب  تمرم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  تدم 8  لایر  نیمضت 500/000/000  لایر  دروارب 10/000/000/000  غلبم 

یلوسنک  یبیلص و  یاهولبات  هیاپ  یزاسزاب  ریمعت و 
هام تدم 6  لایر  نیمضت 250/000/000  لایر  دروارب 5/000/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس هقبط  دنهس  یتافبط  گنیکراپ  یارسشناد  نادیم  رد  عقاو  نامزاس  اهدادرارق  روما   :: 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

دوراتشن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093547000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551839 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرخ  نابایخ 15  ویناک  حالصا  یزاسور و  هدایپ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  دوراتشن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دادرخ  نابایخ 15  ویناک  حالصا  یزاسور و  هدایپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,066,105,204 یلام :  دروآرب 

 01.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   540,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/06/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دوراتشن یرادرهش  رویرهش - نابایخ 17  دوراتشن - نباکنت - ناردنزام -  ، 4683139377 یتسپ :  دک  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  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

ولبات ولبات هیاپ   هیاپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت گنیکراپ - - گنیکراپ یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم ناونع : : ناونع 1313

ویناک ویناک حالصا   حالصا وو   یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  هجشمک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090802000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:20هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552572 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکساپ  اگم  یراشف 20  تمواقم  عافترا 45 و  اب  تافلوس  دض  ینتب  لوادج  بصن  هیهت و  یمیدق -  ینتب  لوادج  یریگراب  بیرخت و  ینز -  رتاک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  هجشمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اگم یراشف 20  تمواقم  عافترا 45 و  اب  تافلوس  دض  ینتب  لوادج  بصن  هیهت و  یمیدق -  ینتب  لوادج  یریگراب  بیرخت و  ینز -  رتاک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
لاکساپ

 700,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشاب .  یم  عوطقم  تمیق  تروص  هب  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هچشمک رهش  دابآ  بیبح  شخب  راوخرب  ناتسرهش  ناهفصا   ، 8359113138 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

نادیم نادیم یراذگلودج   یراذگلودج یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000150 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552602 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایحلاوبا  نژرا -  تشد  هارگرزب  مود  دنابرد  رتم  لوط 1035  هب  یرلاگ  لنوت و  هاگتسدراهچ  ینمیا  ییانشور و  هناماس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرلاگ  لنوت و  ینمیا  ییانشور و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
194,623,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

: احیجرت هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
یکناب همانتنامض  - 

یکناب شیف  - 
تکراشم  قاروا  - 

14:00 تعاس : 1401/08/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راولب شبن  راشفا  دیرف  نابایخ  رفظ – ) ) یدرگتسد دیحو  نابایخ  سردم –  هارگرزب  نارهت –   ، 1916615813 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش  کالپ 3 -  شرآ -

:: 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

هارگرزب هارگرزب مود   مود دنابرد   دنابرد رتم   رتم   10351035 لوط   لوط هبهب   یرلاگ   یرلاگ وو   لنوت   لنوت هاگتسدراهچ   هاگتسدراهچ ینمیا   ینمیا وو   ییانشور   ییانشور هناماس   هناماس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007006000184 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5552848 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تافلعتم  هیلک  اب  ینابایخ  غارچ  عاونا  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  -90 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تافلعتم هیلک  اب  ینابایخ  غارچ  عاونا  دیرخ  لوا  هلحرم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,896,000,000 نیمضت :  غلبم 
.دشابیمرودقم  تلود  تاکرادت  هناماس  قیرطزا  اهنت  تاداهنشیپ  هئاراو  هصقانمدانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 

23:29 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگآ قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبرغ5550731 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا 
یاه غارچ  ریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  زاین  - دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیمات  رهش و 

تازیهجت هیلک  نیمات  طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  رالوس و  یقرب و  نز  کمشچ  ییامنهار 
زاین دروم  تاعطق  و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تافلعتم تافلعتم هیلک   هیلک اباب   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5552639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  قرب  برد  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000011 :: 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

5551704 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  یا  هقطنم  قرب   ، AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یا  هقطنم  قرب   ، AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

08:00 تعاس : 1401/11/23 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قرب   قرب برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1818

AOCAOC  نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0020525 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5551711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هتسب و  رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قاتا5550746 تازیهجت  دیرخ  یا -  هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام  قاتا  تازیهجت  دیرخ 
تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  ناجنز  یا  هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام 

 ... قرب و  AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتینام روتینام وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

س)  ) بنیز ترضح  ناتسرامیب  یکشزپ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000037 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

س)  ) بنیز ترضح  ناتسرامیب  یکشزپ  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7266811-0713  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سس  ) ) بنیز بنیز ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنواعم هکبشو  رازفا  تخس   . رازفا مرن  تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روماءاهب  مالعتسا  طیارش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروانفو تاقیقحت 

1101090044000036 زاین :  هرامش 
هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هتسب 7 دادعت : 

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

طیارش یاه  هگربو  تکرش  رادم  هیلک  .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  یتمدخ  هتسب  تباب 7  ار  لاس  کی  تمیق  تسیاب  یم  مرتحم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و  تکرش  رهم  هب  روهمم   ( لیمکت تمیق  هئارا  تسیل   ) ءاهب مالعتسا 

6714673159 یتسپ :  دک  تاقیقحت ،  تنواعم  هرامش 2 - نامتخاس  - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38363319-083  ، 38384185-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38384185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم تنواعم هکبشو   هکبشو رازفا   رازفا تخس   تخس  . . رازفا رازفا مرن   مرن تشادهگنو   تشادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روماءاهب   روماءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش.دشاب   طیارش.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
یروانفو یروانفو تاقیقحت   تاقیقحت

2222
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم   Brocade چیئوس نس  یاه  سیسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000178 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم   BrocadeBrocade چیئوس   چیئوس نسنس   یاه   یاه سیسیال   سیسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5550959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60  - ینابیتشپ بصن و  هربراک   ultimate 9000 شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000030 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  - ینابیتشپ بصنهربراک و   ultimate 9000 شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یزرواشک  داهج   :: 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 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

5551224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهج رابنا  رد  لیوحت  - دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - ربراکدصراهچ شیوداپ  سوریو  یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپامزاس  یزرواشک 

1101000096000097 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31974121-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   6060 تخادرپ   تخادرپ -- ینابیتشپ ینابیتشپ وو   بصن   بصن هربراک   هربراک   ultimate 9000ultimate 9000 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2424

ربراکدصراهچ ربراکدصراهچ شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 2525
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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 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گت ینابهگن و  لرتنک  ینز و  تشگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000274 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس کینورتکلا  زارآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ARAS G-7 لدم لاتیجید  ینابهگن  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

هدرب دور  اقآ  روپ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-10 لدم یکیتسالپ  گت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گتگت وو   ینابهگن   ینابهگن لرتنک   لرتنک وو   ینز   ینز تشگ   تشگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2626
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  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 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  نیکرتشم  تابلاطم  لوصو  یارب  هنیهب  یژتارتسا  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001574000121 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  هموزر و  ندومن  تسویپ 

.دامن لصاح  سامت   ICT@SKED.CO.IR لیمیا یلخاد 1188 و  اب  لاوس  ای  ماهبا و  هنوگ  ره  دوجو  تروص  رد 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک نامرک ناتسا   ناتسا بونج   بونج قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم تابلاطم   تابلاطم لوصو   لوصو یارب   یارب هنیهب   هنیهب یژتارتسا   یژتارتسا هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2727
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یلامش ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 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

5551743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدمب  یصوصخ  شخب  هب  ناوریش  ناتسرهش  تسپ  هرادا  رد  یکینرتکلا  یتنرتنیا و  تامدخ  هجابروما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش

1101001377000021 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
دصرد 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  هئارا  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  بلاق  رد  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  یدص  رد  تروص  هب  یداهنشیپ  تمیق 

9413716957 یتسپ :  دک  مایخ ،  هارراهچ  - درونجب درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232387-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232487-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ رظان  یرون و ...  ربیف   , رورس قاتا  هلمج  زا  شیک  هیحان  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نامتخاس  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایدمحا 33513023 سدنهم 

1101092868000229 زاین :  هرامش 
ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
نامتخاس 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیدرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تاعالطا  قبط  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسمش یسمش لاس   لاس کیکی   تدمب   تدمب یصوصخ   یصوصخ شخب   شخب هبهب   ناوریش   ناوریش ناتسرهش   ناتسرهش تسپ   تسپ هرادا   هرادا ردرد   یکینرتکلا   یکینرتکلا وو   یتنرتنیا   یتنرتنیا تامدخ   تامدخ هجابروما   هجابروما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

نامتخاس نامتخاس هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110067  هرامش  تکوس )  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985003045 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش  نیرآ 103  لدم  رتویپماک  هکبش  راکوت  تکوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   8P8C لدم یطابترا  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/07/30 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوس تکوس ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تیاس بو  - یناسر عالطا  هاگیاپ  ) ینامزاس لاترپ  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030332000012 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  رب  تراظن  یاروش  هدننک :  رازگرب 
کیفارگ و حرط  قباطم  یسراف  نابز  اب  یلصا  بلاق  یدنبرکیپ  تخاس و  حرط و  رغت  راب  ناکما 2 اب  یگیفارگ  یحارط  رورس و  یور  بصن  زاس و  مرف  روتوم  یاراد  - 

.و ینابیتشپ  تامدخ  لاسکی 
ای 09121494739 114 و  یلخاد هرامش 02164040  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک 

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

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم یسراف  نابز  اب  یلصا  بلاق  یدنبرکیپ  تخاس و  حرط و  رغت  راب  ناکما 2 اب  یگیفارگ  یحارط  رورس و  یور  بصن  زاس و  مرف  روتوم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.و ینابیتشپ  تامدخ  لاسکی  کیفارگ و  حرط 

ای 09121494739 114 و  یلخاد هرامش 02164040  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک 

یتسپ دک  کالپ 2 ،  نیبم .  نابایخ  رح  نادیم  هب  هدیسرن  قباس .  یمالسا  یاروش  سلجم  زادعب  ینیمخ .  ماما  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1317644761 : 

66463026-021  ، 64040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66407959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تیاس تیاس بوبو   -- یناسر یناسر عالطا   عالطا هاگیاپ   هاگیاپ )) ینامزاس ینامزاس لاترپ   لاترپ یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3131

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

5552051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایئزج هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   (- تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  اه (  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ 

1101001022000716 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

لیاف هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   (- تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  اه (  هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هناسر   هناسر لیلحت   لیلحت وو   شیاپ   شیاپ دصر ،  ،  دصر هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005930000014 زاین :  هرامش 

ییوراد ناهایگ  هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
جرب هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یرازفا  تخس  لفق  عون DVD و  شوم  یراتفر  یتکرح و  تیلاعف  تبث  زیلانآ و  یبایدر و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

امزآ تعنص  جرب  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  تعنص 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یمسر  روتکاف 

3365166518 یتسپ :  دک  ییوراد ،  ناهایگ  هدکشهوژپ  هنیکس  تشهب  هداج  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 3333

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

یبونج 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5552076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ طیارش  تاصخشم و  قباطم  لاوریاف (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000437 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ 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 15 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5552706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 وراد  اذغ و  نامزاس  یاه  هنایار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000110 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت  .دشاب  اراد  ار   RFP رد هدش  دیق  دراوم  طیارش و  یمامت  دیاب  هصقانم  رد  هدننک ی  تکرش   ، دوش هعجارم  تسویپ  یاهلیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ تروص  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  زاین  تروص  رد  یرقاب ،  سدنهم  یاقآ   09121943345

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  یرادهگن  ینابیتشپ و   ) دیرب کینورتکلا  نامزاس  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هلاس  کی  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  تاحیضوت  طیارش و  قباطم  ( راگرپ

1101004163000038 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس نامزاس یاه   یاه هنایار   هنایار یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

(( راگرپ راگرپ یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ  ) ) دیرب دیرب کینورتکلا   کینورتکلا نامزاس   نامزاس متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا هلاس   هلاس کیکی   دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5552905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط  ) ناناوج شزرو و  ترازو  یربخ  هاگیاپ  ۀناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000006 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5552007 یتسویپ  لیاف  ساسا  رب   ingenico دنرب دپ  نیپ  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 4651  ینابیتشپ 
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  نمض 

هحفص 54) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بایغروضح5552561 نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نانکراک

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5552710AXXON NEXT هتسبرادم نیبرود  رازفا  مرن  دیرخ   ) هحفص 69)تایلمع هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو یربخ   یربخ هاگیاپ   هاگیاپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3737

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 23 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشابیم راکنامیپ  هدهع 

1101093985003028 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.(

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 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

هدهع هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   زادنا  یی   زادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 .(  .( دشابیم دشابیم راکنامیپ   راکنامیپ

3838
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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 23 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  تفایرد  لاسرا و  هنیزه  ) SSR 125-12 BASLER روتالوگر ژاتلو  ددع  ود  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لحم 

1101093985003031 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  تفایرد  لاسرا و  هنیزه  ) SSR 125-12 BASLER روتالوگر ژاتلو  ددع  ود  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5551508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/08/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه ))   SSR 125- 12  SSR 125- 12  BASLERBASLER روتالوگر   روتالوگر ژاتلو   ژاتلو ددع   ددع ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 .(  .( دشاب دشاب یمیم   راکنامیپ   راکنامیپ هدهع   هدهع هبهب   لحم   لحم

3939

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ویارد ، ، ویارد وورس   وورس روتوم ، ، روتوم وورس   وورس ناونع : : ناونع 4040
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/16عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
et11213-106-4 ینف هرامش   obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  ناونع : 

14011630 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5551538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/08/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

et112 13- 106et1 12 13- 106 -- 44 ینف   ینف هرامش   هرامش   obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5551577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/08/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشن   ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343
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نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5552561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانکراک بایغروضح  نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   *• تسویپ رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000107 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نانکراک بایغروضح  نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   *• تسویپ رد  حرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431994191 یتسپ :  دک  شبن خ 28 ،  یدابآدسا - نیدلا  لامج  دیس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81122428-021  ، 88728981-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88723554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگچفلس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5552616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگچفلس رهش  رد  یصوصخ  شخب  یضاقتم  یوس  زا  کبس  یاهوردوخ  ینف  هنیاعم  هزیناکم  زکرم  ثادحا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005096000010 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ناگچفلس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

هزیناکم زکرم  1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نآ  ندومن  همیمض  تسویپ و  لیاف  قبط  زکرم  ثادحا  تساوخرد  گربراک  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3746131171 یتسپ :  دک  ناگچفلس ،  یرادرهش  جع ) ) رصع یلو  نادیم  ناگچفلس -  رهش  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663777-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33663779-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانکراک نانکراک بایغروضح   بایغروضح نویساموتا   نویساموتا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت هاگتسد   هاگتسد  ، ، دنبهار دنبهار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یصوصخ یصوصخ شخب   شخب یضاقتم   یضاقتم یوس   یوس زازا   کبس   کبس یاهوردوخ   یاهوردوخ ینف   ینف هنیاعم   هنیاعم هزیناکم   هزیناکم زکرم   زکرم ثادحا   ثادحا تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4545

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 23 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WOODWARD تکرش لدم 2301  روتارنژ  لرتنک  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003029 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  تفایرد  لاسرا و  هنیزه  ) WOODWARD تکرش لدم 2301  روتارنژ  لرتنک  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لحم 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 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

روتارنژ روتارنژ لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ددع   ددع هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4646

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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110072  هرامش  ( VHF ویدار رواپ  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003050 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  درب  الاک :  مان 
نطو شیدنا  ایوپ 

تس 10 دادعت : 
1401/07/30 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایار هنایار رواپ   رواپ لماک   لماک درب   درب ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5552397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  ددع  ییولیک 10 12 زاگویردوپ لوسپگو  ددع  تفه   co2 ییولیک 12 یناشنشتا لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زوجم  هیارا  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تدوع  دات  مدع 

1101001609001709 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپرداق لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   GULF OILANDGAS یتراجت مان   CO2 یناشن شتآ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام  نیمات  زا  سپ  هیوست  ددع  ییولیک 10 12 زاگویردوپ لوسپگو  ددع  تفه   co2 ییولیک 12 یناشنشتا لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب کی  هجرد  ایاب  کرام  شورف  زوجم  هیارا  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تدوع  دات  مدع 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

32753635-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک 1212 زاگ زاگ وو   یردوپ   یردوپ لوسپگ   لوسپگ وو   ددع   ددع تفه   تفه   co2co2 ییولیک ییولیک 1212 یناشنشتا   یناشنشتا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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 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

5552611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003181000011 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یشباغ  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE یتراجت مان   FM200 لدم  Lit 1000 تیفرظ یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  قیرح  ءافطا  مالعا و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم تخادرپ  هطوبرم  سانشراک  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  الاک  هجو 

 : یتسپ دک  نالیگ ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  گنهرف - نادیم  ینیمخ - ماما  نابایخ  تشر - نالیگ - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4193744378

33320590-013  ، 33321021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323809-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5550883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا مئالع  تاطابترا و  تن  ینف  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000065 زاین :  هرامش 
ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 
) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا مئالع   مئالع وو   تاطابترا   تاطابترا تنتن   ینف   ینف رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 5050
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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

5551237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: تاصخشم

tf-i60g1 لدم  irancell td.lte
1101091310000028 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 6 ات 4 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تاصخشم  دروم  رد  یناوجخن  سدنهم  سامت 09151670164  هرامش 

دشاب یتناراگ  یاردالاک 

: تاصخشم
tf-i60g1 لدم  irancell td.lte

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GP-2 10 1GP-2 10 1 لدم   لدم لسناریا   لسناریا   TD-LTETD-LTE  اتید اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5151
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف یدهع  هب  لمح  هنیزه  باستحااب  لیاف  رد  جردنم  یپکقبط  JY(ST)Y یسوط 06MM یجوز یتارباخم 4  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاضر  09188611392

1101092447000531 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نالیگ نوتیز  هار  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان  یرتم  لوط   AWG4 لدم یجوز  هتشر 4  کت  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاضر هدنشورف 09188611392  یدهع  هب  لمح  هنیزه  باستحااب  لیاف  رد  جردنم  یپکقبط  JY(ST)Y یسوط 06MM یجوز یتارباخم 4  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5551347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   1G 2960 poE وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000064 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  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 4 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

JY(ST)YJY(ST)Y یسوط   یسوط 0606 MMMM  یجوز یجوز   44 یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا   11 G 2960  poEG 2960  poE  وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 5353
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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 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

5551374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  تسویپ - ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هاگتسد  کی   UTM FIREWALL هاگتسد هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101092447000532 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG650 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ  تسا - هدنشورف  هدهع  هب  تکرش  نیا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلام 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یالاک   یالاک اباب   دیرخ   دیرخ تیولوا   تیولوا تسویپ - - تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد کیکی     UTM FIREWALLUTM FIREWALL هاگتسد   هاگتسد هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

5454

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

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

زا 85 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e3k8cd9s5mb3x?user=37505&ntc=5551374
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5551374?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نیوزق ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون 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

5551389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fxo 8 port Grand stream 4108 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003167000011 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXO لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXO هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یالاک  لماک  حرش  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  یارب  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
028-33375001 سامت :  هرامش 

3419915333 یتسپ :  دک  یلیعامسا ،  دیهش  نامتخاس  - دازآ هاگشناد  یوربور  تارادا - عمتجم  یلامش - باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333520-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340192-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FAT-60 -3516A-FXOFAT-60 -3516A-FXO لدم   لدم   SDHSDH  یرون یرون لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   FXOFXO هعطق   هعطق تراک   تراک Fxo 8 ـ  ـ   port Grand stream 4108Fxo 8 port Grand stream 4108 ناونع : : ناونع
کینورتکلا کینورتکلا کتاف   کتاف هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم

5555
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5551431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  دارگنل  هکبش  لباک  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000155 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 30500 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1050309 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 14010514هرامش خیرات 14010510 زا   - 1401/05/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت تاصخشم و  قبط  هکبش  تازیهجت  فیدر   12 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینیما 03531454466 دیعس   :: 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

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر   1212 ناونع : : ناونع 5757
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  عنامالب  ناسکی  ییاراک  اب  هباشم  یاه  لدم  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   SWITH CISCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002190 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش چیئوس  تاعطق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  عنامالب  ناسکی  ییاراک  اب  هباشم  یاه  لدم  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   SWITH CISCO :: 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

SWITH CISCOSWITH CISCO ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5551658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  زیهجت  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000102 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

( دوش ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   ) رورس قاتا  زیهجت  تخاس و  - 
( دوش ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   ) رورس قاتا  هب  ییاج  هباج  اه و  کر  یراک  زیمت  سیورس و  تمدخ  کی 

یرون ربیف  لباک  نژویف  ددع  کی 
لوژام رواپ  نف و  یاراد  قمع 100  ضرع 60  تینوی  کر 42  ددع   2

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

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوسم دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا  دوش -  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبنش هس  هبنشود -  هبنش -   - دیدزاب یاه  زور  دشاب -  یلام  روما 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یرهطم  دیهش  هبعش  یرادا  نامتخاس  اتید  یطابترا  هکبش  متسیس  یاهالاک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000052 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یکینورتکلا  هداد  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

86711019-021  ، 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

یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: 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

5552015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چیئوس 48   WS-C2960X-48FPS-L تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000171 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دیریگب سامت  یرادا  تاعاس  رد  ینیمظاک  سدنهم  یاقآ  هرامش 09121484262  اب  زاین  تروص  رد  - 

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

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس اتید   اتید یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش متسیس   متسیس یاهالاک   یاهالاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060

تروپ تروپ   4848 چیئوس   چیئوس   WS-C2960X-48FPS-LWS-C2960X-48FPS-L ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 22 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و ناگدننکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تسویپ 2 - لیاف  قبط  تامدخ  حرش  دادرارق و  ینف و  تاصخشم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما 

1101093707000011 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

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

-3 دش دهاوخ  تخادرپ  یرادرهش  یلام  یرادا و  لاور  یط  زا  سپ  تخادرپ  تسویپ 2 - لیاف  قبط  تامدخ  حرش  دادرارق و  ینف و  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6262
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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 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

5552060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تاصخشم 

1101093985003053 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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 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

5552215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش  تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  رد  جردنم  طیارش  قباطم 

1101003131000051 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

یرادا دنیآرف  یط  روتکاف  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13:30 لحم 8  زا  دیدزاب  تعاس 

هرامش 1 نامتخاس  روشک ,  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب ,  ضایف  دیهش  نابایخ  نارهت ,  سردآ : 
دشاب یم  یمازلا  یتساوخرد  یاه  زوجم  لحم و  زا  دیدزاب  مرف  یراذگراب 

02166712093

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

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 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

5552831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارحب تیریدم  قاتا  یارب  ههام  یتناراگ 12  هارمه  هب  سوتید  درب  یپک  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004388 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگدنام تراجت  ایک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 4500  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

رتسگ هدنیآ  یارس  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  درب  یپک  یتراجت  مان   N20 سالپ دنمشوه  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
دنمشوه شزادرپ  گنهامه  هدننک  هضرع  عجرم  لتسو  یتراجت  مان   STDMS30 لدم عافترا  میظنت  تیلباق  اب  رگشیامن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

متشه هاگشیالاپ   ICT دحاو هیدات  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  شزومآ  یزادنا و  هار  ، بصن ، لمح یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319610-077  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن5550816 تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روماءاهب  مالعتسا  طیارش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
یروانفو تاقیقحت  تنواعم  هکبشو  رازفا  تخس   . رازفا

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراکدصراهچ5551224 شیوداپ  سوریو  هحفص 17)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاههاگتسیا5551430  ( گنیچپسید  ) گنیروتینام یاه  متسیس  زا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
CGS

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5551445 تحت  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دک5551713 ناریا  هباشتدشاب  یم  تسویپ  تسیل  یاراد  تساوخرد  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سوتید سوتید درب   درب یپک   یپک شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

هب5551743 ناوریش  ناتسرهش  تسپ  هرادا  رد  یکینرتکلا  یتنرتنیا و  تامدخ  هجابروما  یراذگاو 
یسمش لاس  کی  تدمب  یصوصخ  شخب 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5551785 یاهرابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5551809 هکبش  هحفص 17)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج5551925 مزاول  یساکع و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 17)تکوس5551975 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5552028( تیاس بو  - یناسر عالطا  هاگیاپ  ) ینامزاس لاترپ  یارجا  هحفص 17)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5552038cisco duo یزادنا هار  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 17)لاوریاف5552076 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5552331 یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  هحفص 69)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بایغروضح5552561 نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نانکراک

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5552706 یاه  هنایار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 17)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5552710AXXON NEXT هتسبرادم نیبرود  رازفا  مرن  دیرخ   ) هحفص 69)تایلمع هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینابیتشپ و5552815  ) دیرب کینورتکلا  نامزاس  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هلاس  کی  دادرارق 
( راگرپ یرادا  نویساموتا  یرادهگن 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

143475 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نهآ هار  طخ  دنب  هار  هلیم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/28 عورش :  خیرات 
1401/05/02 نایاپ :  خیرات 

1401/05/18 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5550799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام یزاسهار  لاعف  یاه  هژورپ  هدودحم  یزاس  نمیا  تهج  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000190 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ هار   هار طخطخ   دنب   دنب هار   هار هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 6666

ناردنزام ناردنزام یزاسهار   یزاسهار لاعف   لاعف یاه   یاه هژورپ   هژورپ هدودحم   هدودحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5550832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگولگ اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000189 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگولگ هاگولگ وو   اکن   اکن رهشهب ، ، رهشهب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6868

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

5551109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 6 رد  یبونج  یلامش و  یمشاه  یلع  دیهش  راولب  دادرخ ،  15 بالقنا ، راولب  سدق ، راولب  رکشل ، رد  عقاو  لوادج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها یرادرهش 

1101090723000003 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 090  دیفس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
بلح 3200 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
امن نیگن  سراپ  گنر  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیگن  سراپ   kg 25 بلح یلودج 091  یبآ  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

بلح 3500 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

تایب ییایمیش  عیانص   Lit 210 هکشب کی  هجرد  رنیت 20000  الاک :  مان 
هکشب 150 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
تایب ییایمیش  عیانص   Lit 210 هکشب کی  هجرد  یلومعم 10000  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 400 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دنیامن  یراذگراب  تیاس  رد  لیمکت و  ار  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  لودج  ینف و  تاصخشم  دوخ و  کرادم  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لطاب  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا 

.دنک یمن  لبقت  رادیرخ  یا  هنیزه  تباب  نیا  زا  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لحم  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب  - 2

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33799160-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوادج لوادج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5551115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپراک 09188730563 یتسویپ  تاصخشم  قبط  ینفد  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005439000103 زاین :  هرامش 

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مایپ فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم   S.P.N یتراجت مان   LG2003-11 لدم ینفد  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613911111 یتسپ :  دک  ریفس ،  ناروتسر  زا  رتالاب  ناتسدرک  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33160524-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33153661-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوناخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون 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

5551295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج 30.50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094790000005 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کوناخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

بلاق  3,000 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 
دنرز نامرک ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هر - ) ،  ) ینیمخ ماما  ترضح  نادیم  بنج  ادهش -  ینامیلس و  مساق  جاح  دبهپس  دیهش  راولب   - کوناخ رهش  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7776134598

33467237-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467575-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

لودج لودج ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5551344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هلعش  دادعت 7409  هب  غارچ  مراط  قرب  روما  هقطنم  رد  رباعم  ییانشور  زا  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی تدم  هب  یدزمتسد  تروص  هب  تسویپ 

1101005071000245 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 12 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
مراط رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  تسویپ  هب  هلعش  دادعت 7409  هب  غارچ  مراط  قرب  روما  هقطنم  رد  رباعم  ییانشور  زا  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  یاهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی تدم  هب  یدزمتسد 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157278-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: 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 هبهب   هلعش   هلعش دادعت  74097409   دادعت هبهب   غارچ   غارچ مراط   مراط قرب   قرب روما   روما هقطنم   هقطنم ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
هلاسکی هلاسکی تدم   تدم هبهب   یدزمتسد   یدزمتسد تروص   تروص هبهب  

7272
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یزرواشک 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 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

5552007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض امتح  روتکاف  شیپ  نمض  رد  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب   ingenico دنرب دپ  نیپ  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 4651  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101001024000089 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون 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

5552381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نمض   نمض ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب     ingenicoingenico  دنرب دنرب دپدپ   نیپ   نیپ هنایاپ   هنایاپ هاگتسد   هاگتسد   46514651 دادعت   دادعت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

7373

یایا هشیش   هشیش روزم   روزم جردم   جردم هناوتسا   هناوتسا یراطخا -  -  یراطخا عون   عون ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات  - - یماظتنا یماظتنا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات تسیا -  -  تسیا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7474
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تسود دمحم  هرواشم 09186501107  نفلت.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددرگ و  لیمکت  تسویپ  لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005547000028 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502003302   75x75 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  یعلض  تسیا 8  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   60x0/15 cm زیاس لکش  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناتسدرک انیس  کیفارت  یتراجت  مان   14x50 cm لیطتسم یراطخا  عون  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

ورادشون یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ml 25 مجح یا  هشیش  روزم  جردم  هناوتسا  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  گرزب  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

یکیفارت هدنهد  رادشه  هدننک  هضرع  عجرم  کچوک  زیاس  یکیفارت  هدنهد  رادشه  یهجو  هس  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

تسود دمحم  هرواشم 09186501107  نفلت.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددرگ و  لیمکت  تسویپ  لیاف  قبط   :: 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 

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

زا 85 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7vj8uy5ww384c?user=37505&ntc=5552381
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5552381?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج یزیمآ  گنر  تهج  نشور  زبس  درز و  ینغور  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001216 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاچماپ سراپ  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم  وکینوی  یتراجت  مان   Lit 0/946 یطوق  AE1-155 گنر دک   Sunshine ییومیل درز  قارب  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 70 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  ایروپ   kg 1 یطوق گنر 11011100103225  دک  زبس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 70 دادعت : 

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

یراک زور  رثکادح 10  شورف  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج نشور   نشور زبس   زبس وو   درز   درز ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 7575

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5552539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هسام  ) هناتسمز یرادهار  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000081 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دریذپیم تروص  دوجوم  یاه  درادناتیا  ساسارب  امرفراک و  رظن  اب  یزیما  گنر  گنیتسالب  دراوم  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000018 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 950 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفریذپ دهاوخ  تروص  گنر  تست  دات  زا  سپ  گنر  یارجا  زوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295046-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هسام هسام  ) ) هناتسمز هناتسمز یرادهار   یرادهار حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

یزیما یزیما گنر   گنر گنیتسالب   گنیتسالب دراوم   دراوم هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5552882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرم  قطانم  رد  عونمم  راکش  یزلف  یولبات  ددع  بصن 6  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000043 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  دحاو  تمیق 

.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزرم  قطانم  رد  ولبات  بصن 
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یزرم   یزرم قطانم   قطانم ردرد   عونمم   عونمم راکش   راکش یزلف   یزلف یولبات   یولبات ددع   ددع   66 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 5  یرادرهش   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  جنپ  هقطنم  رد  نمهب  نابایخ 22  ، هاگشناد کرهش   ، هیشالم ریسم  رد  یئزجود  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096424000014 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

PDF راک هرادا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PDF لیاف کی  تروصب...و  سیسات  تارغت  همانساسا  هلمج  زا  تکرش  لماک  کرادم  هئرا 

.دشاب یم  یمازلا  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  جرد 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ددرگن  لاسرا  تسارح  هرادا  هب  هک  ییاه  تساوخرد  هب 

6134938835 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ینف  هنیاعم  بنج  یتشهب  دیهش  نابایخ  شبن  یمشاه  دیهش  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33397205-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33397203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بایغروضح5552561 نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نانکراک

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئزجود یئزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یا  هرکرک  برد  تهج  نک )  صالخ  ریجنز  یتسد (  نک  صالخ  بصن  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000388 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزیزع سدنهم  یاقآ  نفلت 88302891  هرامش  اب  دیدزاب  تهج  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88302891-026  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/05/18 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد تهج   تهج نکنک )  )  صالخ   صالخ ریجنز   ریجنز یتسد (  (  یتسد نکنک   صالخ   صالخ بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 8080

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 85 ھحفص 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4hj2jqlknadea?user=37505&ntc=5550823
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550823?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gnr59u2k5dk4r?user=37505&ntc=5550996
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5550996?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5551198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000006 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/11 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گرب 3  ) تسویپ لیاف  قبط  ییوشک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یمالعا  غلبم 
1101001407000037 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

تروص تروص هبو   هبو تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب یمالعا   یمالعا غلبم   غلبم دشاب   دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا گرب ) ) گرب 33  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ مالعا   مالعا یلک   یلک

8383

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

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

زا 85 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qtsxrl4235ldq?user=37505&ntc=5551334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5551334?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هیمیمض  تمیق  مالعا  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ -  طیارش  اب  هکت  جنپ  تیروکس  برد  یارجا  بصن و  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000054 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  اقیقد  تسویپ  طیارش  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ -  طیارش  اب  هکت  جنپ  تیروکس  برد  یارجا  بصن و  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5550739 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 54)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بایغروضح5552561 نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نانکراک

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکت هکت جنپ   جنپ تیروکس   تیروکس برد   برد یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484
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زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 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

5551202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  بصن  تاقلعتم  نیبرود و  هیاپو  CM60 لدم Avonic دنرب 1080p تیفیک ید  چا  لوف  کیتابر  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09356566197  . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101003815000038 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   RESTMOMENT هدنزاس عجرم   RESTMOMENT یتراجت مان   Rx-HV820A لدم سنارفنک  متسیس  کیتابر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  تسویپ  قباطم  بصن  تاقلعتم  نیبرود و  هیاپو  CM60 لدم Avonic دنرب 1080p تیفیک ید  چا  لوف  کیتابر  نیبرود  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسا دیئات  دروم  قوف  نیبرود  لدم  اهنت  -() 09356566197  . تسا یمازلا 

3149679651 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرهطم نابایخ  یادتبا  - ناگدازآ نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505288-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521085-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید چاچا   لوف   لوف کیتابر   کیتابر نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8585
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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 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاودا ریگدزد و   ) ناتسا  CGS یاههاگتسیا  ( گنیچپسید  ) گنیروتینام یاه  متسیس  زا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم

1101091504000259 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ناکم 100 دادعت : 

1402/05/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  ناگ  هدننک  نیمات  تسیل  رد  هک  دنیامن  مادقا  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  دنناوت  یم  ینارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تفن تعنص  تسارح  نامزاس  تسیلرودنو  )

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

34496250-041  ، 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

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم  همیمض  تسویپب  هدنشورف  طیارش  ینف و  تاصخشمو  دادعت  تسیل  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003343000123 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09131686115  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37723929-031  ، 36693159-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693159-031 :: 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

CGSCGS یاههاگتسیا   یاههاگتسیا  ( ( گنیچپسید گنیچپسید  ) ) گنیروتینام گنیروتینام یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787
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ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هریزج  نادایص  هجاب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000070 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: 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

یسوموبا یسوموبا هریزج   هریزج نادایص   نادایص هجاب   هجاب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  هباشتدشاب  یم  تسویپ  تسیل  یاراد  تساوخرد  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000055 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  هنیزه  دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  صقانو  روتکاف  شیپ  دقاف  خساپ  هب  طابترا  سراپ  یتناراگاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل  یفجن  سدنهم  یگنهامه 09375118564 هام  یلا 2  هاگشناد 1 سانشراک  طسوت  الاک  تلاصا  دات  زا  سپ  تخادرپ 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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

هب هتسباو  نادمه  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

نادمه 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

5551785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دکدک ناریا   ناریا هباشتدشاب   هباشتدشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل یاراد   یاراد تساوخرد   تساوخرد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

تکرش تکرش یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001539000003 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگشزادرپ هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_HFW1400DPHD لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هکبش تعنص و 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
یرساود اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان  هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  لدم 1604  لاناک  لانرتنیا 16   DVR تراک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

درف کین  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ELETTRONICA یتراجت مان   1M لدم هتسب  رادم  نیبرود  لباک  الاک :  مان 
ددع 2100 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SMK-2000AL سا یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

اهوس یباهش  هلا  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SLD-32SA120 لدم  in 32 زیاس  LED یگنر نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   TB 4 تیفرظ هنایار  دربراک  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  هئارا  تسویپ  تسیل  رد  اهرابنا  سردا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514796161 یتسپ :  دک  کارا ،  نابایخ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651953-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 07 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5551925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3067800324 هب  اضاقت  یتسویپ  حرش  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  نیبرود  ملق  یاضاقت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000425 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AH125 لدم  GB 4 تیفرظ هداس  یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   RP-SDV04GG1K لدم  GB 4 یبآ هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870608   DSC-S950/P E37 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TR1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 200-70  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش مادقا  تسویپ  حرش  قبط  هام -  یتخادرپ 2  تسین -  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا   / cisco duo یزادنا هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000043 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   AIM-CUE لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   / cisco duo یزادنا هار  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعبرا نامتخاس  یریوصت  شیاپ  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000077 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco duocisco duo  یزادنا یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9393

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ 9364627467 تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یریوصت -  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003106000104 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ 9364627467 تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسویپ -  تسیل  قباطم  یریوصت -  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  رادیرخ  طیارش  ینف و  تاصخشم  قباطم  نیوزق  ناتسا   AXXON NEXT هتسبرادم نیبرود  رازفا  مرن  دیرخ   ) تایلمع تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000722 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

یناسحا یاقآ  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   - ، دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  رد  طیارش  یمامت  اضما  رهم و  ، هعلاطم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09392813531 دامن 33552090 028 –  لصاح  سامت 

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

33561789-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9494

AXXON NEXTAXXON NEXT هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ  ) ) تایلمع تایلمع ناونع : : ناونع 9595
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بایغروضح5552561 نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نانکراک

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

تکرش5551785 یاهرابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 69)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا 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

5552816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ارحص  تشک  تکرش  تخاس  یدالوف  یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  رپیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000397000085 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   TC100 لدم یزرواشک  نز  رایش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  مالعتسا -  رد  تکرش  تهج  یزرواشک  کناب  دزن  باسح 987028445  هرامش  هب  لایر  نویلیم  غلبم 20  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  طیض  زکرم  عفن  هب  یو  هدرپس  دیامن  یراددوخ  الاک  لیوحت  زا  یلیلد  ره  هب  هدنرب  هچنانچ  - تسا

5695157451 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  تاقیقحت  زکرم  یتعنص  کرهش  بنج  زودنالصا  هداج  رتمولیک 12  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751593-045  ، 32751962-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32751593-045 :: 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

یدالوف5552816 یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  هحفص 78)رپیش  )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یدالوف یدالوف یکسا   یکسا لیم   لیم   66 هساک   هساک راد   راد کجکج   رکرام   رکرام وو   رئوراف   رئوراف اباب   رپیش   رپیش ناونع : : ناونع 9696
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هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5550819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  تست  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب نارهت  یناشن  شتآ  نامزاس  دأت  دروم  تسیل  رد  تسیاب  یم  تکرش 

1101090915000026 زاین :  هرامش 
نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب نارهت  یناشن  شتآ  نامزاس  دأت  دروم  تسیل  رد  تسیاب  یم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دیدزاب  مرف  لیمکت  دیدزاب و 

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس دأت   دأت دروم   دروم تسیل   تسیل ردرد   تسیاب   تسیاب یمیم   تکرش   تکرش تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک تست   تست وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب نارهت   نارهت

9797

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

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

5551754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ . لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000116 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 4 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دهدرارق  هناماس  رد  هدومن  نکساو  لیمکت  ار  تسویپ  یداهنشیپ  تمیق  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یدمحم  نید  سدنهم   09128197244

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5550819 رد  تسیاب  یم  تکرش  تسویپ  طیارش  قباطم  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  تست  ژراش و 
.دشاب نارهت  یناشن  شتآ  نامزاس  دأت  دروم 

هحفص 78) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

گنر و5551250 نلاس  رورس  یاهقاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، هیهت ، 
ژاتنوم

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ .5551754 لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یناشن  شتآ  هحفص 78)یاهلوسپک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

قیرح5552611 ءافطا  مالعا و  هحفص 38)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

.. تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 85 ھحفص 80 
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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 " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5550989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لباکو  یلبمسا  نوز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000867 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MKS KABLO یتراجت مان  یرتم  هرقرق   0/75x20 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
تعنص هاوگ 

رتم 2500 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

هدازاقآ ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   HORING یتراجت مان   QP112 لدم نوز  قیرح 1  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

5550989PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  هحفص 9)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

PVCPVC  شکور شکور سنج   سنج ناشفا   ناشفا قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 9999

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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ مرخ  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5552023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاد  یمشچ  ددع  هس  ریگدزد  ره  ددع  نارامیس 10 لدم  ریگدزد  لماک  متسیس 

1101091240000010 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ارفا ناهم  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TELEMATIX یتراجت مان   FCIII لدم وردوخ  لماک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا ههام  راهچ  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819848155 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  تشادهب  زکرم   - یلعوب هارراهچ  افش - خ   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215772-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239937-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

یاههاگتسیا5551430  ( گنیچپسید  ) گنیروتینام یاه  متسیس  زا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
CGS

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5552023 هس  ریگدزد  ره  ددع  نارامیس 10 لدم  ریگدزد  لماک  متسیس  .تسا  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب هتشاد  یمشچ 

هحفص 82) ریگدزد  ( ریگدزد

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5550739 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 54)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

.دشاب .دشاب هتشاد   هتشاد یمشچ   یمشچ ددع   ددع هسهس   ریگدزد   ریگدزد رهره   ددع   ددع 1010 نارامیس   نارامیس لدم   لدم ریگدزد   ریگدزد لماک   لماک متسیس   متسیس .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

بایغروضح5552561 نویساموتا  هرهچ و  صیخشت  هاگتسد   ، دنبهار یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نانکراک

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  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 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

5550940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  یاه  هنیزه 
1101005496000046 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یمیرک  یاقآ  بانج  یلخاد 283  یلا 9  هرامش 0613768226  اب  تساوخرد ، تاحیضوت  تهج  تمیق ، مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیاغل 13:30 تعاس 07:00  زا  هبنشراهچ  ات  هبنش  زا 

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: 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

هب5550940 لاسرا  یاه  هنیزه  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هدش  تسویپ  لیاف  قبط  رورس  قاتا  برد 
دشابیم هدنشورف  هدهع 

هحفص 83) تقرس  ( تقرس دضدض  

دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لاسرا   لاسرا یاه   یاه هنیزه   هنیزه دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هدش   هدش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن5550816 تشادهگنو  ینابیتشپ  هب  طوبرم  روماءاهب  مالعتسا  طیارش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
یروانفو تاقیقحت  تنواعم  هکبشو  رازفا  تخس   . رازفا

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.تسویپ5550946 لیاف  حرش  قباطم   Brocade چیئوس نس  یاه  سیسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخادرپ 555095960 - ینابیتشپ بصن و  هربراک   ultimate 9000 شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال 
الاک لیوحت  زا  سپ  زور 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراکدصراهچ5551224 شیوداپ  سوریو  هحفص 17)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5551809 هکبش  هحفص 17)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5552028( تیاس بو  - یناسر عالطا  هاگیاپ  ) ینامزاس لاترپ  یارجا  هحفص 17)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5552051 هناسر  لیلحت  شیاپ و  دصر ،  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ5552069 هحفص 17)رازبا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5552706 یاه  هنایار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 17)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5552710AXXON NEXT هتسبرادم نیبرود  رازفا  مرن  دیرخ   ) هحفص 69)تایلمع هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناناوج5552905 شزرو و  ترازو  یربخ  هاگیاپ  هحفص 17)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قاتا5550746 تازیهجت  دیرخ  یا -  هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام  قاتا  تازیهجت  دیرخ 
تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  ناجنز  یا  هقطنم  قرب  تسارح  یزکرم  گنیروتینام 

 ... قرب و  AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5551704AOC نامتخاس یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5552378 تراظن  هناماس  یرادهگن  هحفص 69)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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