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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشجنپ  1313   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,020 , 000148 ,020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 020 , 000141 , 020 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19, 0002 19, سیئوس000 سیئوس کنارف   327,500327,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع244,700244,700رالد ناتسبرع لایر   84,79084,790لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 900 , 00051 , 900 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,40032 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,640یالط , 00013,640 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ ,330382 نپاژ330, نپاژ نینی   دصکی   234,980234,980دصکی

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4949))

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

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

زا 59 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 49

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( 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 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 :

زا 59 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 59 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ناگیار  ینابیتشپ  اب   Exchange Mail Server سیورس یزادنا  هار  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

زاریش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5558984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یمیشورتپ  تکرش  قطانم 2 و 3  یاه  دحاو  یاه  هاگتسد  هلول و  طوطخ  زا  یجنس  تماخض  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : هژورپ یلک  تاصخشم 

امرفراک فرط  زا  هک  یدنب  تیولوا  هب  هجوت  اب  زاریش  یمیشورتپ  عمتجم  هقطنم 2 و 3  یاهدحاو  رد  رتالاب  2 و   " یزلف هلول  طوطخ  یجنس  تماخض  تایلمع  ماجنا  - 
تهج کیرتموزیآ  یاهگرب  دادعت  ) ینف یسرزاب  هرادا  رد  دوجوم  رازفامرن  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  رد  جیاتن  تبث  کیرتموزیآ ، یاهمرف  هیهت  اب  هارمه  دش  دهاوخ  مالعا 

دشابیم ....) ددع  هس 7585  هقطنم  ددع و  دودح 1463  ود  هقطنم  هلول  طوطخ  یجنستماخض 
دشاب یم  لاسکی  هژورپ  یارجا  تدم 

همان یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب نارهت  رد  تکرش  رتفد  ای  هنازخ و  رتفد  نزدورد -  دس  تشدورم -  ناخ  لپ  هداج  رتمولیکرد 6  عقاو  تکرش  هناخریبد  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
کالپ 11 نابایخ 25 - انیس –  نبا  نابایخ  دابآ - فسوی  نابایخ  سردآ : 

سکف 88729082-88722950-88554626-88723279- نفلت و   :: نفلت نفلت
88712827

SPC.CO.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلاسکی هلاسکی ناگیار   ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ اباب     Exchange Mail ServerExchange Mail Server  سیورس سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 11

اهاه هاگتسد   هاگتسد وو   هلول   هلول طوطخ   طوطخ زازا   یجنس   یجنس تماخض   تماخض ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 59 ھحفص 5 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یرادهگن و5558571  ، یرادرب هرهب  ینابیتشپ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  تازیهجت ،  ءاقترا  ریمعت و  لیمکت و 
رد نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5558746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیو دیاگ  تلنیا  رنشیزوپ  مق ـ  هاگورین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 350 یناگرزاب و  یلخاد 232   02538700900 :: نفلت :: http://qompowertender.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

Jpcomplex.com :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  CENTUM CS3000 زا ار  دوخ   HDPE و LLDPE یاهدحاو رد  دوجوم  YOKOGAWA l دنرب DCS لرتنک متسیس  یناسر  زورب  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CENTUM VP

لایر نیمضت 5/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27 ، یوجنگ ، یماظن  نابایخ  روپسابع ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 434 - 88654545-021 :: نفلت :: WWW.JPCOMPLEX.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیو نیو دیاگ   دیاگ تلنیا   تلنیا رنشیزوپ   رنشیزوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

CENTUMCENTUM  زازا ارار   دوخ   دوخ   HDPEHDPE  وو   LLDPELLDPE  یاهدحاو یاهدحاو ردرد   دوجوم   دوجوم YOKOGAWA lYOKOGAWA l دنرب   دنرب DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
CENTUM VPCENTUM VP  هبهب   CS3000CS3000

44
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هصقانم 48-9700197  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559026 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیادومرت یاهروسرپمک   PLC لرتنک لنپ  تاعطق  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

مج یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تعاس 00:00  دادرم 1401   19 هبنشراهچ ، زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 دادرم 1401   24 هبنشود ،

Jpcomplex.com :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS دنرب اب  تاودا  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت رتفد  هناخریبد  مج –  یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27 ، یوجنگ ، یماظن  نابایخ  روپسابع ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  - :: سردآ سردآ

ای 341 یلخاد 315   021-88654545 :: نفلت :: WWW.JPCOMPLEX.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

02188656489 :: 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 هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیادومرت نیادومرت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   PLCPLC  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 55

GPSGPS دنرب   دنرب اباب   تاودا   تاودا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات  دانسا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات  دانسا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557968 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   خساپ  شسرپ و  هسلج  تعاس 10 -   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/5/29 حبص 

کینورتکلا تلود  هرامش 2  هداد  زکرم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یناسر  زورب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

قاتا 211 مود ، هقبط  ناریا ، تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21 ، یدورو  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ   :: سردآ سردآ

 - 021-41934: سامت زکرم  :88969737 و 85193768 -  مان تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
88115655  - 88113290

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 77
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اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-10 هرامش هصقانم   :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  زا  هصقانم : دانسا  تفایرد  نامز   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  تیاغل  یلا 16:00  تعاس 10:00  زا  خروم 1401/05/15 

یلا 16:00 تعاس 10:00  زا   1401/05/19

seeco.ir :: عبنم اتعبنم داهنشیپ : میلست  تهج  تلهم  نیرخآ   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/05/26 هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00 

5558979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا رد  جردنم  دراوم  قباطم  ورنب ، تکرش  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  تایلمع  دراد ، رظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب تبسن  لیذ ، دراوم  هب  هجوت  اب  دنناوتیم  طبترم ، یراک  هموزر  یاراد  یاهتکرش  اذل  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار ، هصقانم 

: دنیامن مادقا  هصقانم  دانسا  تفایرد 
هصقانم دانسا  رد  جردنم  راک : یارجا  نامز  تدم 

اپیاس ورنب )  ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  تکرش  ناگچفلس ، هواس –  میدق  هداج  رتمولیک 7  هواس ، راک : یارجا  لحم 

: تروص ود  زا  یکی  هب  هک  تسا ، لایر  هصقانم 1,000,000  دانسا  تمیق  هصقانم : رد  تکرش  دانسا  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کناب بعش  هیلک  رد  زیراو  لباق  اپیاس ، هعسوت  یسدنهم  تکرش  مان  هب  کیپملا ، هدکهد  هبعش  داگراساپ ، کناب  هرامش 29486003321493  باسح  هب  زیراو  فلا -
( تسیمازلا یکناب  شیف  لصا  هئارا  تروصنیا  رد   ) داگراساپ

، لایر غلبم 550,000,000  هب  یدقن  / یکناب همانتنامض  ای  لایر  غلبم 2,200,000,000  هب  زور ) خیرات  هب  یدایص   ) یتکرش کچ  تروص  هب  هصقانم : رد  تکرش  نیمضت 
هرصبت قباطم  هصقانم ، رد  تکرش  بلطواد  یکناب  باسح  لماک  تاصخشم  هارمه  هب  تسیابیم  هک  دشابیم ، صاخ ) یماهس   ) اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  مانب 

دحاو هب  ار  فلا و ب ) تاکاپ   ) هصقانم کرادم  ریاس  رازگهصقانم و  زیهجت  نیمات و  دحاو  هب  ار  هطوبرم  دیسر  هدیدرگ و  میلست  رازگهصقانم  یلام  روما  هب  لیذ 
.دامن هئارا  تسارح 

" .دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، پاچ  هنیزه  "

، اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش  قباس ،) یلم  شفک   ) ابیت یتعنص  عمتجم  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 19  تاداهنشیپ : هئاراو  دانسا  تفایرد  لحم  سردآ   :: سردآ سردآ
زیهجت نیمات و  دحاو 

:: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس لاهروا   لاهروا وو   بصن   بصن حلاصم ، ، حلاصم لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010511 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات  خیرات 1401/5/12  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  تست  یدنب و  هتسب  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2.000.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 2.500.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09123276277 :: 81717707 و  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

نادمه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/5/13هرامش خیرات زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

برغرهپس  :: عبنم زا 1401/5/22عبنم  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558807 :: هرازه هرازه 18دکدک   تعاس زا   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر 199/800/540/000: دروارب.هام نامیپ 9  تدم.رایس  نابیتشپ  هداد  زکرم  ینابیتشپ  شزومآ و  ارجا  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 10/000/000/000: نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32520231-081 :: نفلت :: www.hamedan.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

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت تست   تست وو   یدنب   یدنب هتسب   هتسب تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ارجا   ارجا بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001090334000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558954 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه  یرادرهش  رایس  نابیتشپ  هداد  زکرم  ینابیتشپ  شزومآ و  ، ارجا ، بصن ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  نادمه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نادمه یرادرهش  رایس  نابیتشپ  هداد  زکرم  ینابیتشپ  شزومآ و  ، ارجا ، بصن ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

14:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یناشاک ...ا  تیآ  راولب  یادتبا  - ...ادبع هدازماما  نادیم  - نادمه  ، 6517673135 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تازیهجت  یاهسیورس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399307 :: 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

رایس رایس نابیتشپ   نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ،، ارجا ارجا ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت یاهسیورس   یاهسیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1212

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

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

763/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/12   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5559438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت دیما  ناریفس  هقطنم  رد  سا  یت  یب  تیاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

761/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/12  تلهم   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP ویدار دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399304 :: 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

یریوصت5558332 تراظن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه5558984 هاگتسد  هلول و  طوطخ  زا  یجنس  هحفص 5)تماخض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهدحاو5559001 رد  دوجوم  YOKOGAWA l دنرب DCS لرتنک متسیس  یناسر  زورب  دادرارق 
CENTUM VP هب  CENTUM CS3000 زا ار  دوخ   HDPE و LLDPE

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ساسا یتیت   یبیب   تیاس   تیاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1313

IPIP ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10086 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00:00هرامش  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 13:00:00عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558130 :: هرازه هرازه 08:00دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر یقداص -  ناتسراهب -  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تا  زیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هقطنم  یرادرهش  یبونج 35  مایخ -   :: سردآ سردآ

05131293081 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10151 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00:00هرامش  - 1401/05/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 13:00:00عبنم  - 1401/05/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558185 :: هرازه هرازه 08:000دکدک    - 1401/05/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  دجم و  ورسخ - رصان  ییانس -  مایخ -   ) ور هراوس  ربعم  هاگتعرس  ریگتعرس و  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1401/05/12  : عورش نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  نامتخاس -  هینبا و  - ناراکنامیپ هتشر 

یزادرپراک دحاو  کی  هق  طنم  یرادرهش  یبونج 35  مایخ   :: سردآ سردآ

05131293081 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربعم ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تاتا   زیهجت   زیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 1515

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم هاگتعرس   هاگتعرس وو   ریگتعرس   ریگتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1616

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

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

2001007011000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558510 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 221/د/401  هرامش  هب   led ینابایخ غارچ  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( قرب نیمات   ) یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/06/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش یرادا  تیاس   - مظعا ربمایپ  راولب  - دنجریب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  ناتسا   ، 9719866945 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت 

:: 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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558571 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و   ، یرادرب هرهب  ینابیتشپ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  تازیهجت ،  ءاقترا  ریمعت و  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( VIM)

رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رهشوب  ناتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

36,120,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,810,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یا  هداج 

:: 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

ledled  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هناماس هناماس هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، یرادرب یرادرب هرهب   هرهب ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت ءاقترا   ءاقترا وو   ریمعت   ریمعت وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
ردرد نیزوت   نیزوت

1818

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

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

زا 59 ھحفص 14 
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هیرظنم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090229000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558805 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلودج 25*50  بل  کازوم 20*20 و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  هیرظنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تلاپ و تروص  هب  ناریا  یلم   755 درادناتسا قباطم  ینف  تاصخشم  عون و  ساسا  رب  یلودج  بل   50*25 کازوم 20*20 . دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هب هنیزه  نیا  هک  هژورپ  لحم  هب  لمح  یریگراب و  هنیزه  باستحا  اب  یگنر  الماک  یلودج  بل  کازوم  رتم و  یلیم  لقادح 5  یگنر  شق  تناخض  اب  یدنب  هتسب 

.دشابم  تسویپ  یاه  مرف  رد  رتشیب  تاحیضوت   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/06/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیرظنم یرادرهش  هیرظنم ،  رهش   ، اضرهش  - ناهفصا  ، 8656114311 یتسپ :  دک  اضرهش ،  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

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5559024 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسود ماظن  نمهب  یلامش 22  تلاسر  زاگ -  یسلجم - بایماک - راولب  هراوس (  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 3 یرادرهش  راهب  ناتسوب  لخاد  عیبر 7 - هجاوخ   :: سردآ سردآ

05131293785 :: 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

کازوم کازوم وو   یلودج   یلودج بلبل   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

هراوس هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 2020

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001005049000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5559054 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طولخم  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  نیمارو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.نارمع ینف و  تنواعم  هزوح  یهاگراک  یاهروتسد  قبط  طولخم  لمح  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/06/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  نابایخ  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نیمارو   ، 3371813415 یتسپ :  دک  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5559442GPS دنرب اب  تاودا  تازیهجت و  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

طولخم طولخم لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000117000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558332 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاسرهش هار و  لک  هرادا  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,107,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/08/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزاسرهش هار و  لک  هرادا   ، 8815713161 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003205000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558996 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخرد رازه  هچوک  بنج  رنهاب –  دیهش  نادیم  هب  هدیسرن  داژنکاپ –  دیهش  راولب  دزی –  ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

ششوپ ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2323

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   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5557662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151975 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

( لانیجروا  ) تسویپ لیاف  قباطم   san switch یرازفا مرن  سنسیال  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/11 عورش :  خیرات 
1401/05/18 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

san switchsan switch یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 59 ھحفص 18 
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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   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگراک دک  هئارا  همیب و  رسک  ناگیار و  بصن  اب  هارمه  لوسنک  هارمهب   eset سوریو یتنآ  ناونع : 

14011733 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه لوسنک   لوسنک هارمهب   هارمهب   eseteset سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2525

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000809 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ربراک 300 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم زا  کیره  رد  یرجم  طسوت  MRI تازیهجت یکشزپ  ریواصت  یزاس  هریخذ  لاسرا و  یرازفا  مرن  هناماس  داجیادادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادربریوصت 

امرفراک رظن  تحت 
1201091223000142 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرادربریوصت  زکارم  زا  کیره  رد  یرجم  طسوت  MRI تازیهجت یکشزپ  ریواصت  یزاس  هریخذ  لاسرا و  یرازفا  مرن  هناماس  داجیادادرارق  - 

امرفراک رظن  تحت 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دیریگب سامت  یصلاخ  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  - دشاب یم  یرابجا  هناماس  رد  یرازگرابودادرارق  یاهمرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09379656055

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MRIMRI تازیهجت   تازیهجت یکشزپ   یکشزپ ریواصت   ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   لاسرا   لاسرا یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2727
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نیوزق ناتسا  کرمگ   :: 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 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

5558245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک ینامزاس 101  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003213000007 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هربراک ینامزاس 101  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3431975641 یتسپ :  دک  کرمگ ،  لک  هرادا  یقرشدامادریم   ، مود هکلف  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223021-028  ، 32223022-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223021-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  کرمگ   :: 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 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

5558666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا  ناربراک  تالاصتا  تیریدم  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتینما یاه  همانیهاوگ  هئارا  هلاسکی و  ینابیتشپ 

1101003213000008 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یدیدزاب یاهتیاس  شرازگ  sso زا ینابیتشپ  یروتکریاد  ویتکا  هب  لاصتا..هورگ  ربراک ، فرصم  شرازگ  هدافتسا  نامز  دناب و  یانهپ  مجح  نعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Mac Address . MachineName , Username یتیریدم یاهتسایس  یارجا  یسرتسد  حوطس  اب  نیمدا  نشیکیلپا   url گنیرتلیف  url یاهتنا ات   http, https

3431975641 یتسپ :  دک  کرمگ ،  لک  هرادا  یقرشدامادریم   ، مود هکلف  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223021-028  ، 32223022-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223021-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک   10 110 1 ینامزاس   ینامزاس عماج   عماج هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2828

یتینما یتینما یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ هئارا   هئارا وو   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ تنرتنیا   تنرتنیا ناربراک   ناربراک تالاصتا   تالاصتا تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 84   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5558742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  اههاگتسد  تسیل  ناتسرامیب و  یاههاگتسد  یفیک  لرتنک  تمدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093616000103 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یباوختخت ) 84  ) ناتسرامیب هدننک :  رازگرب 
بط و دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم   ISO یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یزاس  درادناتسا  یفیک و  لرتنک  تیریدم  عماج  متسیس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا مرن 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09133785791- دشابیم ناتسرامیب  هنایلاس  یفیک  لرتنک  ماجنا  تهج  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816817964 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب  ارسگنهرف , بنج  ترجه , راولب  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41524407-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340300-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاههاگتسد   یاههاگتسد یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک تمدخ   تمدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح تسویپ  رد  هدشرکذ  دراومو  یمومع  طیارش  - یتسویپتاصخشم قبط  تساوخرد.تسا  هباشم  دکناریا  ناقاتای - گنیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغرد.دوش  تیاعر 

1101092410000593 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   VASSCO یتراجت مان   DP 260 لدم گنیر  نکوت  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   VASSCO یتراجت مان   DP 300 لدم گنیر  نکوت  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیر گنیر نکوت   نکوت ناقاتای -- -- ناقاتای گنیر   گنیر ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

San Storage یارب  HPA تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
San Storage یارب  Power Supply SGA 005

یتسویپ تاصخشم  اب  قباطم 
1101091536000106 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شواچ نارکوش  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   NETAPP یتراجت مان   FAS3240 هنایار هکبش  زاس  هریخذ  دربراک   W 1300 هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   VNX5500 لدم ینابیتشپ  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

دشاب یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک هنایار   - - هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ دربراک   دربراک   WW  13001300 هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  ماسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدش  اضما  سیون 

1101001017000358 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف   FaceRec لدم نیبرود  ود  ینابیتشپ  هرهچ  تیوه  صیخشت  ناب  هرهچ  عماج  متسیس  تنیالک  سنسیال  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ نیبایار  دنمشوه  یاهمتیروگلا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیبایار  دنمشوه  یاهمتیروگلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت رگراک  مناخ  علطم  سانشراک  .تسیمازلا  دادرارق  تاحفص  یمامت  هدش  اضما  سیون  شبپ  یراک و  هموزر  تامدخ و  هئارا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64572726

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش درکلمع   درکلمع گنیروتینام   گنیروتینام تراظن   تراظن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5558849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب هبرجت و  لاقتنا  یزاسدنمناوت ، تیروحم  اب  یراذگ  هیامرس  ات  هدیا  یتیامح  لدم  یزاس  هدایپ  یرجم  باختنا  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه  sme رد یپاتراتسا  یاهدادیور 
1101001048000087 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدادیور یرازگرب  هبرجت و  لاقتنا  یزاسدنمناوت ، تیروحم  اب  یراذگ  هیامرس  ات  هدیا  یتیامح  لدم  یزاس  هدایپ  یرجم  باختنا  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  اه   sme رد یپاتراتسا 

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: 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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرازگرب یرازگرب وو   هبرجت   هبرجت لاقتنا   لاقتنا یزاسدنمناوت ، ، یزاسدنمناوت تیروحم   تیروحم اباب   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس اتات   هدیا   هدیا یتیامح   یتیامح لدم   لدم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
اهاه   smesme ردرد   یپاتراتسا   یپاتراتسا یاهدادیور   یاهدادیور

3434
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ناونع : 

14011699 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/27 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151947 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/12 عورش :  خیرات 
1401/05/18 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3535

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 3636
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152021 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یا هوزر  چنیا -  کیتاموینپ 1/4  نک  هفخادص  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

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

1401/05/18 دیدمت :  خیرات 

:: 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

یایا هوزر   هوزر چنیا -  -  چنیا   1/41/4 کیتامونپ   کیتامونپ نکنک   هفخادص   هفخادص ناونع : : ناونع 3737
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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   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011734 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5558070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011734 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 3838
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  هاگتسد  شش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000049 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/13 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هرامش 1  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: 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

5558796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تیریدم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004799000011 زاین :  هرامش 

دهشم هرامش 1  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  دنمشوه  تیریدم  متسیس  مزاول  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دتسه تیولوا  رد  دهشم  ناگدنشورف  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  طقف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9176994845 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  زکرم  پچ -  تسد  رهشاضر -  یادتبا  یمالسا -  یرهمج  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38799755-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38787000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5557836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یناشن  شتآرکنیرپسا  متسیس  یحارط  تهج  ) یزکرم هلوس  یاهرابنادک  وتاو  یرامعم  یاه  هشقن  میسرت  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم  1500 تحاسم

1101005934000485 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1500 دادعت : 

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

09163080496 یرون سدنهم  اب  ییامنهارو  شسرپ  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

15001500 تحاسم تحاسم هبهب   یناشن   یناشن شتآرکنیرپسا   شتآرکنیرپسا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تهج   تهج )) یزکرم یزکرم هلوس   هلوس یاهرابنادک   یاهرابنادک وتاو   وتاو یرامعم   یرامعم یاه   یاه هشقن   هشقن میسرت   میسرت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع
عبرمرتم عبرمرتم

4141
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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

5557995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوسپک هارمه  هب  co2 , n2o نژیسکا لماش  یناتسرامیب  یاهزاگ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005443000044 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگ نژیسکا  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگ  نژیسکا  زاگ  یتراجت  مان   lit 40 ردنلیس زاگ  نژیسکا  الاک :  مان 

ردنلیس 180 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

دهاش  Lit 10 ردنلیس دصرد  صولخ 99/7 یناتسرامیب  زاگ  نژیسکا  الاک :  مان 
ردنلیس 60 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   kg 30 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 زاگ الاک :  مان 

ردنلیس 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

یوخ جارس  ردنلیس   CNG هدننک هضرع  عجرم  یوخ  جارس  ردنلیس   CNG هدنزاس عجرم   Lit 40 یبط دربراک   N2O زاگ ردنلیس  الاک :  مان 
ردنلیس 3 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکمم ناتسرامیب  فرصم  هب  هجوت  اب  نازیم  نیا  هک  هراشا  دروم  دادعت  هب  لوسپک  هارمه  هب   n2o , co2 نژیسکا لماش  یناتسرامیب  یاهزاگ  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ ماجنا   09127443090 هرامش اب  یگنهامه  هنوگ  ره  .دبای  شیازفا  ای  شهاک  تسا 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

35250301-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

لوسپک لوسپک هارمه   هارمه هبهب   co2  ,  n2oco2  ,  n2o  نژیسکا نژیسکا لماش   لماش یناتسرامیب   یناتسرامیب یاهزاگ   یاهزاگ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242
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زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5558061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یتسویپ تسیل  هب  هعجارم  ناتسرامیب 1  قیرح  ءافطا  مالعا  یاهمتسیس  تهج  - یناشن شتآ  ینمیا و  هرواشم  ذخا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000486 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم اب  شسرپو  ییامنهار  تهج   - دسرب رظان  سانشراک  دیات  هب  دیابراک  تسا - یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندوم  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496 یرون

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتساو  رورس  قاتا  قیرح  مالعاوءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090728000027 زاین :  هرامش 

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.دنشاب یناشن  شتآ  تسیل  روودنو  نیرحآ  وضع  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  یمامت  - 

دشاب یم  یمازلا  یراذگ  تمیقزا  لبق  لحمزا  دیدزاب 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

42160838 رف یزوریف  سدنهم  مناخو  یفسوی 42160174و09120143328 سدنهماب  لاوس  هنوگره  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597856511 یتسپ :  دک  سای ،  ناتسرامیب  یلامش  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42160531-021  ، 42160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89778612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس تهج   تهج -- یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4343

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتساو   یزاسدرادناتساو رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعاوءافطا   مالعاوءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون 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

5559507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا لرتنک  زکرم  لماش - :  ZETA تکرش تخاس  یعقاو  یلاتیجید  گولانآ ، یهد  سردآ  تیلباق  اب  دنمشوه  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... یترارح و قیرح  بایدر  لاکیتپا و - ...  یدود  قیرح  بایدر  قیرح و - .. 

QUATRO لدم یوقلح  رادم  اب 4   ZETA تکرش تخاس  یعقاو  یلاتیجید  گولانآ ، یهد  سردآ  تیلباق  اب  دنمشوه  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  نیمات 
هطوبرم یرطاب  رژراش و  هیذغت ، عبنم   + PANELS

.ددرگ مالعا  یلک  تمیق  صخشم و  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  دادعت  ساسارب  یراذگ  تمیق  .دشاب  یم  ملق  تسویپ 10  تسیل  ساسارب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101050194000068 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق  10 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نادهاز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

هدنرب اب  ددرگ  مالعا  یلک  تمیق  صخشم و  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  دادعت  اسارب  یراذگ  تمیق  دشاب  یم  ملق  تسویپ 10  تسیل  ساسارب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  راک  لیوحت  ماجنا و  لحم  و.ددرگیم  دقعنم  دادرارق  مالعتسا 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33481538-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: 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   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

: - : - لماش لماش   ZETAZETA  تکرش تکرش تخاس   تخاس یعقاو   یعقاو یلاتیجید   یلاتیجید گولانآ ، ، گولانآ یهد   یهد سردآ   سردآ تیلباق   تیلباق اباب   دنمشوه   دنمشوه کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یترارح   یترارح قیرح   قیرح بایدر   بایدر وو - ...  - ...  لاکیتپا   لاکیتپا یدود   یدود قیرح   قیرح بایدر   بایدر وو - ..  - ..  قیرح   قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم

4545
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/15عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم ههام  یتناراگ 12  اب   huawei e5577 کرام رتویپماک  یجراخ  مدوم  ناونع : 

14011730 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5558154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ws-c2960X-24ts-lcisco تروپ وکسیس 24  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001244 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لاسرا  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  دنشاب 2 - یم  تیولوارد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  1 :: 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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک یجراخ   یجراخ مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

Ws-c2960X-24ts - lc iscoWs-c2960X-24ts - lc isco  تروپ تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4747
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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 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

5558220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  رازفا و  تخس  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001245 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8310W لدم لاکیتپا  میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 

نطو
تس 123 دادعت : 

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

الاک دات  تفایرد و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: 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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شش تک  رادلیشرود  توا  هکبش  لباکو  ددع  6 دادعت لدم  کیتورکیم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5sxt lite

1101000257001518 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب یتناراگ  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم ههام  6 تخادرپ خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 sxt litesxt lite شششش   تکتک   رادلیشرود   رادلیشرود توا   توا هکبش   هکبش لباکو   لباکو ددع   ددع 66 دادعت دادعت لدم   لدم کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هیذغت  عبنم  هکبش -  لباک  کتف -  یس  لا  یپ  مدوم -  ویدار  مدوم -  ویدار  دیرخ : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001340000074 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا لحم  زا  تخادرپ  دشاب .  یم  لمع  کالم  تسویپ  ینف  تاصخشم  .دشاب  یم  تساوخرددروم  یالاک  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دعب  هام  تخادرپ 6  لاس و  دیسر 3  رس  اب  هنازخ  دانسا  و 50 % دقن 50 % هوجو  تروصب  ینارمع 

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هکبش -  -  هکبش لباک   لباک کتف -  -  کتف یسیس   لالا   یپیپ   مدوم -  -  مدوم ویدار   ویدار مدوم -  -  مدوم ویدار   ویدار دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شش تک  رادلیشرود  توا  هکبش  لباکو  ددع  6 دادعت لدم  کیتورکیم  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5sxt lite

1101000257001518 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  نتشاد  تروصرد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - دشاب یتناراگ  یارادو  یلصاالاک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  یالاک  - دشابیم ههام  6 تخادرپ خیرات  - دوشدیق

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

36465570-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  switch , patch panel دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091242000017 زاین :  هرامش 

لباب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  24 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4717647745 یتسپ :  دک  لباب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  زورفا  جنگ  لباب خ  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32199016-011  ، 32190845-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32190845-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 sxt litesxt lite شششش   تکتک   رادلیشرود   رادلیشرود توا   توا هکبش   هکبش لباکو   لباکو ددع   ددع 66 دادعت دادعت لدم   لدم کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5151

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   switch ,  patch panelswitch ,  patch panel دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ - اضاقت تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تاقلعتم INFENET و  دنرب سلریاو  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101093498004436 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نیدار جوم  ناروآون 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - اضاقت تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تاقلعتم INFENET و  دنرب سلریاو  ییویدار  کنیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینالغب  2278-07731312253- لخاد دیرخ  تیولوا  - رابنا دیسر  زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 35  دیرخ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسیمازلا هناگادج 

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو     INFENETINFENET دنرب دنرب سلریاو   سلریاو ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنگ هعلق  ناتسرهش  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوهآ 09162539462 یسر  مناخ 

1101093690000026 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  جنگ  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  هام  ود  تخادرپ  دوش  یم  هداد  تدوع  لاطبا و  تساوخرد  تریاغم  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  سنج 

7894139484 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  نایسراپ  لته  زادعب  یولع  راولب  جنگ - هعلق   - نامرک جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391419-034  ، 43391525-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43391065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنگ هعلق  ناتسرهش  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوهآ 09162539462 یسر  مناخ 

1101093690000027 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  جنگ  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  هام  ود  تخادرپ  دوش  یم  هداد  تدوع  لاطبا و  تساوخرد  تریاغم  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  سنج 

7894139484 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یادهش  ناتسرامیب  نایسراپ  لته  زادعب  یولع  راولب  جنگ - هعلق   - نامرک جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391419-034  ، 43391525-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43391065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ًافرص  نا  تاموزلم  هارمه  هب  تینوی  کر 42  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000051000018 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش  مایت  هدنزاس  عجرم   cm 226 زیاس  TRM-1042 لدم رتنس  اتید  ورکیم  تینوی  هنایار 42  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

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

تباث ینیس  روارد و  لوسنک  لماش  تسویپ  لیاف  قباطم  نا  تاموزلم  هارمه  هب  تینوی  کر 42  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774189 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32262488-038  ، 32244007-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222010-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

تینوی تینوی   4242 کرکر   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ًافرص  نا  تاموزلم  هارمه  هب  تینوی  کر 42  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000051000019 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش  مایت  هدنزاس  عجرم   cm 226 زیاس  TRM-1042 لدم رتنس  اتید  ورکیم  تینوی  هنایار 42  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

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

تباث ینیس  روارد و  لوسنک  لماش  تسویپ  لیاف  قباطم  نا  تاموزلم  هارمه  هب  تینوی  کر 42  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774189 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32262488-038  ، 32244007-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222010-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ETHERNET SWITCH (PHINIX) CONTACT : MODEL FL ..PART NO : 2832771 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل 

1101096783000052 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم   NR ELECTRIC هدنزاس عجرم   ETHERNET SWITCH یتراجت مان   PCS-9882ED لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
دنرپ تعنص 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ETHERNET SWITCH (PHINIX) CONTACT : MODEL FL ..PART NO : 2832771 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   4242 کرکر   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5757

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

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

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

5558818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهلمعلا روتسد  ریداقم و  تسرهف  اب  قباطم  ( یدازآ یچشرف و  زکارم   ) دهشم  sc1 , sc2 زکرم رد  ینزاخ  کناب  هیهت  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000739 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت روپ  یلعسابع  سدنهم  هطوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.ددرگ  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  لیمکت و  تاصخشم  ریداقم و  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05136098888 دامن لصاح 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناویرم هرامش 9  یا  هفرح  ینف  شزومآ و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هسلجتروص  قبط  قرب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004149000008 زاین :  هرامش 

ناویرم هرامش 9  یا  هفرح  ینف و  شروما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT5 لدم  cm 50 لوط یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناویرم رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613864651 یتسپ :  دک  جدننس ،  ناویرم  هداج  5 رتمولیک  - ناویرم ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34547100-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34547100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sc1 ,  sc2sc1  ,  sc2 زکرم   زکرم ردرد   ینزاخ   ینزاخ کناب   کناب هیهت   هیهت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 5959

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هسلجتروص   هسلجتروص قبط   قبط قرب   قرب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

764/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/15هرامش  : ات تلهم   1401/05/12  : زا تلهم   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5558960 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/15  - 1401/05/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت تلاسر  نابایخ  رد  سا  یت  یب  دیدج  تیاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: 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

چیئوس5557707 هحفص 27)یتیمیسکارپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5557919 نیبرود  تازیهجت  هحفص 49)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5557945 تحت  هتسب  رادم  هحفص 49)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد5558038 کی   X9 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 49)رتست  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناونعب5558055 قرب  تنرتنیا  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاسیسات  هتشر  رد  رهام  ورین ی 
نابیتشپ

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لوژام5558070 هحفص 27)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5558090MRI تازیهجت یکشزپ  ریواصت  یزاس  هریخذ  لاسرا و  یرازفا  مرن  هناماس  هحفص 17)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5558616 نیبرود  هاگتسد  شش  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیر5558776 نکوت  ناقاتای -- هحفص 17)گنیر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5558791 رازفا  مرن  تراک  هنایار  - هکبش  زاس  هریخذ  دربراک   W 1300 هیذغت هحفص 17)عبنم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نابایخ نابایخ ردرد   ساسا   یتیت   یبیب   دیدج   دیدج تیاس   تیاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6161

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

متسیس5558897 کناب و  نکاما  بعش و  گولانآ  یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  سیورس ،
کناب ناسر  لوپ  یاهوردوخ  هتسبرادم 

هحفص 49) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاتیجید5559507 گولانآ ، یهد  سردآ  تیلباق  اب  دنمشوه  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  نیمات 
یدود قیرح  بایدر  قیرح و - ..  مالعا  لرتنک  زکرم  لماش - :  ZETA تکرش تخاس  یعقاو 

 ... یترارح و قیرح  بایدر  لاکیتپا و - ... 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا رگشیامن  ناونع : 

14011683 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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باگرگ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ ملعم و  راولب  ینایم  ژویفر  یزادرپرون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090228000007 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  باگرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیعضو تروص  1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8338118135 یتسپ :  دک  کالپ 30 ،  یرادرهش - خ  ینیمخ - ماما  راولب  یاهتنا  باگرگ - همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45755191-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45753330-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401011 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/11 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/1513:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:30:001401/05/15عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558137 :: هرازه هرازه 1401/05/1810:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسود ماظن  نمهب ،  22 یلامش ، تلاسر  زاگ ، یسلجم ، ، بایماکراولب  ) ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

05131293785 نفلت :  هقطنم 3  یرادرهش  راهب -  ناتسوب  لخاد  عیبر 7 -  هجاوخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

راولب راولب ینایم   ینایم ژویفر   ژویفر یزادرپرون   یزادرپرون ناونع : : ناونع 6363

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464
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دابآ دومحم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت یکیفارت و  یلودج  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090548000012 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

یطوق 25 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 130 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
ژد نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5981686155 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  یلحاس  نابایخ  دابآدومحم  رهش  ژد  نیهاش  ناتسرهش  ژد ،  نیهاش  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46384407-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46383507-044 :: 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

یتراظن5558616 نیبرود  هاگتسد  شش  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5558616 نیبرود  هاگتسد  شش  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت یلودج   یلودج گنر   گنر ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5557867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت   - لیبدرا یرادرهش  یروتوم  کراپ  رد  هدافتسا  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000123 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب لحم  زا  تمیق  یراذگراب  زا  لبق   - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  تاروسک  ددرگ -  یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: 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

یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5557919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت  - - لیبدرا لیبدرا یرادرهش   یرادرهش یروتوم   یروتوم کراپ   کراپ ردرد   هدافتسا   هدافتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت 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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سدنهم هرامش 09120764768  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  دیواج 

1101003045000117 زاین :  هرامش 
یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رهم یئاباب 

ددع 14 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 1000 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WD هدنزاس عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   6TB WD60PURX لدم  TB 6 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ژد نمیا  ناگرهم  هدننک 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیواج 09120764768 سدنهم   : سانشراک اب  طابترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: 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

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

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

زا 59 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6egc3s49y9e5q?user=37505&ntc=5557919
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5557919?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دشابیم  همیمض  تسویپب  هدنشورف  طیارشو  رظن  دروم  دنربو  ینف  تاصخشمو  دادعت  تسیل  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح 

1101003343000127 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

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  کی   X9 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000079 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   CASTLE یتراجت مان   CA-B800 لدم هتسبرادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی     X9X9  لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود رتست   رتست ناونع : : ناونع 6969
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تسپ لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناونعب قرب  تنرتنیا  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاسیسات  هتشر  رد  رهام  ورین ی  رفن  کی  هب  زاین  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد زاین  لاس  کی  تدم  هب  نابیتشپ 
1101001300000015 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب نابیتشپ  ناونعب  هریغو  قرب  تنرتنیا  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاسیسات  هتشر  رد  رهام  ورین ی  رفن  کی  هب  زاین  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن لرتنک  ار  هکبش  هنازور  یتسیاب  مالعتسا  هدنرب  دراد  زاین  لاس  کی  تدم 

7591863314 یتسپ :  دک  ناتسلگ 14 ،  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229001-074 :: 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

نابیتشپ نابیتشپ ناونعب   ناونعب قرب   قرب تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تاسیسات   تاسیسات هتشر   هتشر ردرد   رهام   رهام ورین  یی   ورین ناونع : : ناونع 7070
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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

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسر لوپ  یاهوردوخ  هتسبرادم  متسیس  کناب و  نکاما  بعش و  گولانآ  یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  تسرهف و  ینف ، تاصخشم  قبط  کناب 

1101003371000046 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ تاصخشم  قبط  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتراظن5558616 نیبرود  هاگتسد  شش  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناسر ناسر لوپ   لوپ یاهوردوخ   یاهوردوخ هتسبرادم   هتسبرادم متسیس   متسیس وو   کناب   کناب نکاما   نکاما وو   بعش   بعش گولانآ   گولانآ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یدروم   یدروم تامدخ   تامدخ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع
کناب کناب

7171
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5558097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هنیمض  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   wifi or zigbee لدم BMS نامتخاس قرب  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004364000195 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   RA304 لدم هتفرشیپ  نامتخاس  یزاس  دنمشوه  دنمشوه BMS و  هناخ  شزومآ  هاگتسد  الاک :  مان 

رصن تعنص  نامدار  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  رصن  تعنص  نامدار 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ناتسرل  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  دشاب  یم  هنیمض  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف 

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

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

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5558097BMS نامتخاس قرب  دنمشوه  هحفص 56)متسیس  )  bmsbms

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5557919 نیبرود  تازیهجت  هحفص 49)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسرامیب5558061 قیرح  ءافطا  مالعا  یاهمتسیس  تهج  - یناشن شتآ  ینمیا و  هحفص 32)هرواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

BMSBMS نامتخاس   نامتخاس قرب   قرب دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7272
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناخراک5558979 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  هحفص 7)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5558262 تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتساو  رورس  قاتا  قیرح  مالعاوءافطا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلاتیجید5559507 گولانآ ، یهد  سردآ  تیلباق  اب  دنمشوه  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  نیمات 
یدود قیرح  بایدر  قیرح و - ..  مالعا  لرتنک  زکرم  لماش - :  ZETA تکرش تخاس  یعقاو 

 ... یترارح و قیرح  بایدر  لاکیتپا و - ... 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوفزد یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ms.dums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

06142428219 نفلت : .لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یرتسگداد  نابایخ  شبن  تسپ  نابایخ  دادرخ  راولب 15  لوفزد   :: سردآ سردآ

مان 02185193768 و تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت نفلت
02188969737

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5558535 یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  تهج  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

تاعالطا تاعالطا یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 59 ھحفص 57 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 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

5557662san switch یرازفا مرن  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5558004 قبط  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5558090MRI تازیهجت یکشزپ  ریواصت  یزاس  هریخذ  لاسرا و  یرازفا  مرن  هناماس  هحفص 17)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک5558245 ینامزاس 101  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5558666 یاه  همانیهاوگ  هئارا  هلاسکی و  ینابیتشپ  تنرتنیا  ناربراک  تالاصتا  تیریدم  هحفص 17)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5558742 یاههاگتسد  یفیک  لرتنک  تمدخ  هحفص 17)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5558791 رازفا  مرن  تراک  هنایار  - هکبش  زاس  هریخذ  دربراک   W 1300 هیذغت هحفص 17)عبنم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بعش5558822 درکلمع  گنیروتینام  تراظن  متسیس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5558332 تراظن  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 59 ھحفص 58 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هدروآرف یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   ) زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( زاریش یرادرهش  یزرواشک  یاه 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 271 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش یاه  تعاس  رد  تعاس 13:15  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5558929 :: هرازه هرازه تعاس 13:15دکدک    - 1401/05/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشورف و لمعتسم  رازاب  راب و  هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  تایلمع  تهج  نابهگن  یورین  رفن  نیمات 66  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگتفه  یاهرازاب  یرظتنم و  دیهش  یدحاو  تیاس 82 

لایر  دروآرب 105.264.788.108 
یگتفه یاهرازاب  یرظتنم و  دیهش  یدحاو  تیاس 82  ناشورف و  لمعتسم  رازاب  راب و  هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  راک  ماجنا  لحم 

هدرپس 5.300.000.000 اجان -  یرگشیپ  سیلپ  یماظتنا  یورین  زا  یتبقارم  یتطافح و  تامدخ  روما  رد  تیلاعف  ربتعم  زوجم  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تراک ربتعم -  همان  یفرعم  هئارا  نارمچ -  هبعش  رهش  کناب  عجرم 102451  دک  اب  هدرپس 100805504742  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  ییاسانش - 

نامزاس  یلام  دحاو  یعرف 63/1  هچوک 63  سردم  راولب  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  زاریش  یناشن  هب  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ
نامزاس  هناخریبد  دحاو  نامزاس  یعرف 63.1  هچوک 63  سردم  راولب  رصع  یلو  نادیم  زاریش  لیوحت 

یقوقح لک  هرادا  تاسلج  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  زاریش  لحم  ییاشگزاب 

یلخاد 224 و 226  37250754-071 :: نفلت :: vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

نادیم5558929 کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  تایلمع  تهج  نابهگن  یورین  رفن  نیمات 66  هحفص 59)یراذگاو  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

نادیم نادیم کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   تینما   تینما وو   مظن   مظن تایلمع   تایلمع تهج   تهج نابهگن   نابهگن یورین   یورین رفن   رفن   6666 نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 59 ھحفص 59 
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