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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 دادرم   دادرم   1919 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,060 , 000148 ,060 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,960هکس , 000139,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 16 ,8002 16 سیئوس800, سیئوس کنارف   ,327کنارف 100327, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,800 , 00081 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 900241 , ناتسبرع900 ناتسبرع لایر   84,07084,070لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,800 , 00051 ,800 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک , 10032 , 100

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,547,00013,547,000یالط سیلگنا دنوپ   376دنوپ ,450376 نپاژ450, نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,730231 ,730

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8888))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 25  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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 4  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوساس ایرآ  رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(XEROX,HP  ) رتنیرپ (، LENOVO  ) پات پل  رتویپماک ، یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعطق  نیمأت  هنیمز  رد  لاعف  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

این هب  یاقآ  :: 02185922752 و 09120757185  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Sourcing@aryasasol.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  مود  راب  دیدجت  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  جنپ  زور  حبص  تعاس 8:00  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 14:30  ات   1401/5/20

زورما تصرف   :: عبنم تعاس 9عبنم سار   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567999 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس 131  یقوقح و  ینف ، روما  یراپس  نورب  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 15.000.000.000 

هجو زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 750.000.000  دنشاب -  ورین  نیمات  زوجم  یاراد  احیجرت  هک  یتامدخ  یاه  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  ناماس  زرواشک - راولب  نارادساپ -  هاپس  نادیم  هاشنامرک -  : امرفراک یناشن   :: سردآ سردآ

یرادا تعاس   08331521078 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ پات ، ، پات پلپل   رتویپماک ، ، رتویپماک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف ناگدننک   ناگدننک نیمأت   نیمأت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

131131 هناماس   هناماس وو   یقوقح   یقوقح ینف ، ، ینف روما   روما یراپس   یراپس نورب   نورب هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

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

2001005082000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568059 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاروش خروم 27/2/1401  هرامشزوجم 206/110/1401  دانتسا  هب  یرهش و  نارمع  یزاسون و  نوناق  هدام 2  یارجا  رد  دراد  رظن  رد  کیبآ  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس ینارمع  بوصم  هجدوب  تارابتعا  لحم  زا  کیبآرهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  تاثدحتسم  کالما و  یضارا ، یزیمم  هب  تبسن  کیبآرهش  یمالسا  مرت  ــ حم

دیامن .  مادقا  طیارشدجاو  یاهتکرش  رتافد و  قیرط  زا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تامدخ و  حرش  اب  عبانم  ریاس  یراج و 
نیوزق  ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریاس یراج و  لاس  ینارمع  بوصم  هجدوب  تارابتعا  لحم  زا  کیبآرهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  تاثدحتسم  کالما و  یضارا ، یزیمم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دیامن مادقا  طیارشدجاو  یاهتکرش  رتافد و  قیرط  زا  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تامدخ و  حرش  اب  عبانم 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  دیسر  تفایرد  یرادرهش و  هناخریبد  هب  یزیراو  شیف  همان و  تنامض  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 

13:30 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیبآ یرادرهش  یزکرم  نامتخس  یناقلاط ، هلا  تیآ  راولب  کیبآ ، ناتسرهش  نیوزق ، ناتسا   ، 3441813113 یتسپ :  دک  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091931000133 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  تبون  یبرغ -  ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  یولوم ،  نابایخ  هیمورا - رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   ، 5719996746 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
044 هرامشب 33444475 - راگنرود  هرامش   044 نفلت 33477170 - هرامش   ، 102 قاتا لوا ،  هقبط   ، یبرغناجیابرذآ ناتسا  زاگ  تکرش  ، 

:: 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

تاثدحتسم تاثدحتسم وو   کالما   کالما یضارا ، ، یضارا یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 33

زاگ زاگ تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 44

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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لوساس ایرآ  رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم خیراتاتعبنم رثکادح   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  رتفد  هیولسع و  تیاس  یاه  نفلت  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  ویسپ  تامدخ  هدنهد  هئارا  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بحاص طیارش و  دجاو  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ  عبانم  یتاعالطا  کناب  هعسوت  لیمکت و  تهج  دراد  رظن  رد 

دیامن  مادقا  ریز  حرش  هب  یرون  ربیف  بصن  یرافح و  تایلمع  ماجنا  هکبش و  یاه  کر  یا  هرود  سیورس  نفلت ، اتید و  یشک  لباک  تامدخ  ماجنا  هنیمز  رد  تیحالص 
قرب  نفلت و  هکبش  یشک  لباک  - 

voice هکبش و یاه  نوتسیک  بصن  - 
ups هکبش و کر  یدنبرکیپ  بصن و  - 

ویدار تنیوپ و  سسکا  رتور ، چیئوس ، بصن  - 
یرون  ربیف  نژویف  بصن و  - 

اتید  هکبش  یکیزیف  هیال  بیع  عفر  یبای و  بیع  - 
یهگا لصا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  ... 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

این هب  یاقآ   09120757185-02185922752 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcing@aryasasol.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  پاچ  هصقانم  هرامش  دناسر  یم  عالطا  هب  خروم 1401/05/10  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ  راشتنا  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بسک تهج  .ددرگ  یم  حالصا  هلیسو  نیدب  هک  دشاب  یم  اواف »  نامزاس  تایلمع  زکرم  لاووئدیو  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، زین «  عوضوم  روکذم 1401/20 و  یهگآ 

.دامن هعجارم   https://business.tehran.ir یکینورتکلا یناشن  هب  دیناوت  یم  هصقانم  دانسا  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا 

:: 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

دوخ دوخ عبانم   عبانم یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب هعسوت   هعسوت وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 55

نامزاس نامزاس تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم لاووئدیو   لاووئدیو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 66

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

JPC-4003024 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

نویلیم  نیمضت 40  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت  رتفد  رد  عقاو  تکرش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رتفد هناخریبد  مج  یمیشورتپ  تکرش  هرامش 47 ، یوجنگ ، یماظن  نابایخ  روپسابع ، دیهش  نابایخ  نارهت ، : تاداهنشیپ لیوحت  تهج  یزکرم ) رتفد   ) رازگ هصقانم 

نارهت

ای 341 یلخاد 315   02188654545 :: نفلت :: 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

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

لوا تبون  دیدجت -  یا -  هلحرم  ود  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9-400-22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/06/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینامولف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  32/800/000/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 1/640/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 13)  ) مین هاگشیالاپ  یلوج –  یواب  راک  عمجم  دیولت –  هداج  رد  رتمولیک  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731463913-07731463728 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463327-07731463351 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GPSGPS دنرب   دنرب اباب   تاودا   تاودا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

روتینامولف روتینامولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569492 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  زا   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رود لرتنکولبات  لمح  یریگراب ،  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تعاس 19:00 یلا 1401/05/18  خروم 1401/05/12  تعاس 10:00   : هناماس رد  هصقانم  راشتنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد نارهت _  ناتسا  یبرغبونج  یاقبا  یداتس  هزوح  یماظتنا  یورین  یوربور  هر )  ینیمخ (  ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس ،  هداج  رتمولیک 22  نارهت ،   :: سردآ سردآ
3317869371: یتسپ دک 

یلخاد 136و 0211456  02156172595 :: نفلت :: http://iets.mporg.ir-Swest.tpww.ir-www.nww.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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  تعاس 10   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568117 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   تعاس 11:30  سار   - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یربهار نامتخاس  یکدی  تاعطق  نیمات  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  قیرح  افطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  نارهت و  دیدج 

هام راک 12  ماجنا  تدم 

لایر  دانسا 218.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  هدوزفا 18.000  شزرا  رب  تایلام 

لایر  1.717.074.635 هدرپس :  غلبم 

ناریا قرب  تیریدم  تکرش  یمسای  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رت  الاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85162372-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رود رود لرتنکولبات   لرتنکولبات لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 99

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 82 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ghwx3njgrsldd?user=37505&ntc=5569492
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5569492?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kctk6atqx8bxz?user=37505&ntc=5568117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5568117?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناوخارف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/03 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامنراذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار   293/100 دادعت هب   2 وا هیحان  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دادعت هب  هیحان 1 و 2  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  عوضوم  اب  یزکرم ، هقطنم  تارباخم  تیریدم  هرامش 03/م/1401  هصقانم  هلیسو  نیدب 
.ددرگ هعجارم   www.Markazi.tci.ir یناشن هب  هصقانم  دانسا  دولناد  تهج  .ددرگ  یم  دیدمت  خروم 1401/05/26  هبنش  هس  زور  تعاس 13  ات  تروپ   293,100

اهدادرارق دحاو   32261003: سامت نفلت 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 6/030/000/000  غلبم 

فکمه هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا  (: هصقانم یاه  تکاپ   ) تاداهنشیپ هئارا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو 

32261003 :: نفلت :: www.Markazi.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

170/13-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/25هرامش خیرات 1401/05/19  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 19:00  ات  رثکادح   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/06

5568086 :: هرازه هرازه خرومدکدک   فلا و ب ،ج  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 1401/6/7

.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  تیلاعف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبناج تازیهجت  تالآ و  قاری  هارمه  هب  مق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرونربیف  هکبش  یشکلباک  - 

لایر هدرپس 96.800.000  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 025-38904901 ییالبرک ) لداع   ) تلود ناوخشیپ  تامدخ  رتفد  یروهمج  راولب  یادتبا  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  بنج  دهاش  راولب  دیحوت  نابایخ  مق   - :: سردآ سردآ
025-36703534 داز ) خرف  مساقلاوبا   ) تلود ناوخشیپ  تامدخ  رتفد  ایمیک  نامتخاس  هچوک 1  شبن  ییاوه  یورین  لپ  یدیعس  نادیم  مق  - 

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir/Login.aspxنفلت 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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 111 1

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش یرونربیف   یرونربیف هکبش   هکبش یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 82 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب ات  تشد  دیفس  زکرم  یرونربیف  حرط  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  تارباخم  تکرش   :: 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

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

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

2001007015000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569477 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  تازیهجت  تالآ و  قاری  هارمه  هب  مق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرون  ربیف  هکبش  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبناج تازیهجت  تالآ و  قاری  هارمه  هب  مق  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرون  ربیف  هکبش  یشکلباک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   96,800,000 نیمضت :  غلبم 

 : تالاوس هب  ییوگخساپ  نیمضت :  تاحیضوت 
 ( یمیهاربا سدنهم  یاقآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رتفد  ریدم   ) هرامش 025-38802822 هب  تکرش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  رتفد  ینف : تالاوس 

یعراز ) یاقآ  اهدادرارق  تاصقانم و  هرادا  سیئر   ) هرامش 025-38818938 هب  اهدادرارق  تاصقانم و  هرادا  یناگرزاب : یقوقح  تالاوس 
19:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  دیهش  لپ  بنج  دیحوت  نابایخ  مق   ، 3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  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

زکرم زکرم یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   تالآ   تالآ قاری   قاری هارمه   هارمه هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 82 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9u8hss82avqfz?user=37505&ntc=5569348
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5569348?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2289sfwepv272?user=37505&ntc=5569477
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5569477?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/90/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569502 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امجن حرطجع  رصعیلو )  زکرم  زا  تلادع 88   FTTH یرونربیف حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/89/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/24هرامش ات : تلهم   1401/05/18 زا : تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/24 تاکاپ : خیرات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/05/24

5569510 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/25 ییاشگزاب : خیرات   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/05/25

امجن هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32222020 :: 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

هناماس 5567999131 یقوقح و  ینف ، روما  یراپس  نورب  هژورپ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ5568761 تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  هحفص 5)ویشرآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ5569450 عبانم  یتاعالطا  کناب  هعسوت  هحفص 5)لیمکت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

FTTHFTTH  یرونربیف یرونربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 1515

هژورپ هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزاس5568212 تایلمع  زکرم  لاووئدیو  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)نیمات ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ینف  یاه  هزاس  طخ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

61-31-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  نزوس  یتشگناو  شزخ  دض  تاعطق  لیر  دراگ  هیاپ  هرسرس  تاحفص  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  32.000.000.000 دروآرب :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567798 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس دیهش  رادرس  رذگریز  هژورپ  رهش و  حطس  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

اهاه نزوس   نزوس یتشگناو   یتشگناو شزخ   شزخ دضدض   تاعطق   تاعطق لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هرسرس   هرسرس تاحفص   تاحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 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 82 ھحفص 13 
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دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

37 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569079 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31294049 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  هبعش  یدالوف 17  یقرب  هرکرک  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 1919

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 82 ھحفص 14 
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( نامرک ناتسا  بعش  تیریدم   ) ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب بعش  نکاما و  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، تایلمع  یارجا  رد  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  نیب  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، ینابیتشپ رما  رد  یراک  هبرجت  هقباس  لاس  لقادح 3  یاراد  یتسیاب  دنراد  ار  هصقانم  رد  تکرش  دصق  هک  یاه  تکرش  .دروآ 1 - لمعب  توعد  ریز  تاصخشم 

(. دشاب رما  نیا  هدنهد  ناشن  هک  دادرارق  زا  یپک  نینچمه  یفاک و  ربتعم و  کرادم  هموزر و  هئارا   ) دنشاب هتشاد  ار  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( تسارح هزوح   ) نامرک تارداص  کناب  هب  اهنآ  لیوحت  مرتحم و  تکرش  طسوت  نآ  لیمکت  هصقانم و  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
نامتخاس  تاکرادت و  دحاو  تارداص -  کناب  یزکرم  نامتخاس  افش -  هارراهچ  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  : یناشن هب  هصقانم  دانسا  دیرخ 

تسارح هزوح  مهد -  هقبط  هصقانم ، تاکاپ  لیوحت  نامتخاس ب: تاکرادت و  دحاو  هب  هصقانم  دانسا  دیرخ  : فلا

نامتخاس تاکرادت و  هریاد   03432475311 :: 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

ناهفصا یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) ناراکنامیپ یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش زور  ات  خروم 1401/05/22  هبنش  زور  زا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

ابیز ناهفصا   :: عبنم خروم 1401/6/6عبنم هبنشکی  خروم 1401/6/5 و  هبنش  یاهزور   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
رهظ تعاس 12  ات  رثکادح 

5569496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفه هقطنم  یرادرهش  لباقم  نارمچ ، لپ  هواک ، نابایخ  ناهفصا ، : سردآ هب  کیفارت ، لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تسارح  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یلخاد 134  031134593737 :: 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 دادعت  2525   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش وو   نکاما   نکاما هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

گنیکراپ گنیکراپ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 82 ھحفص 15 
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  راوزبس  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  اتیم  لاوریاف  ینابیتشپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000031 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  زاین  دروم  یاه  زوجم  تمدخ و  ماجنا  دنیارف  لحارم  طیارش و  ددرگ .  هظحالم  امتح  تسویپ  لیاف  خرن  مالعا  زا  لبق  مرتحم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد رارق  تسویپ 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متسیس ناراکمه  تکرش  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ 

1101001063000206 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  ینف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف ینابیتشپ   ینابیتشپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

متسیس متسیس ناراکمه   ناراکمه تکرش   تکرش یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا 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 82 ھحفص 16 
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نارهت رهش  هس  هقطنم  بالضاف  بآ و  راهچ  هیحان   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  مالعتسا  دانسا  قبط  سنسیال  هارمهب 2   UTM هاگتسد دیرخ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093763000042 زاین :  هرامش 

نارهترهش هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرد  .دنیامن  یراذگرابواضمارهم  همزال  یاهزوجم  هارمهب  ار  اهتسویپ  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لماش  مالعتسادانسا  لک  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگیم دودرم  طورشمداهنشیپ ، ای  تمیق و  داهنشیپ  مرفرد  هدش  جرد  تمیق  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  تریاغمای  لماک و  یراذگراب 

1445843611 یتسپ :  دک  نارهترهش ،  هقطنم 3 بالضافو  با  تکرش  رهم - شرا  لوا  دمحا - لا  لالج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88260075-021  ، 88485242-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88260075-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال   22 هارمهب   هارمهب   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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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نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  سانشراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000020 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 3 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  کرحتم  ور  هدایپو  یقرب  ناکلپ   ، روسناسآ هناماس  ینابیتشپ  دیلوت و  یحارط و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101003001000051 زاین :  هرامش 
ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

هرامش 09125650487 اب  یگنهامه.دوش  تقد  هئارا  لباق  یاهزوجم  تسویپ و  لیاف  تساوخرد  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس  13991399 لاس هبهب   طوبرم   طوبرم ناطرس   ناطرس یاه   یاه هداد   هداد تبث   تبث تهج   تهج یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم سانشراک   سانشراک ناونع : : ناونع 2626

کرحتم کرحتم ورور   هدایپو   هدایپو یقرب   یقرب ناکلپ   ناکلپ  ، ، روسناسآ روسناسآ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شناد تیریدم  یدربراک و  هناماس  رارقتسا   ) یرازفا مرن  هتسب  هرواشم و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003023000025 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یمجح 1 دادعت : 

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

تسیمازلا یکناب  همانتنامض  اب  دادرارق  دقع  ندش  هدنرب  تروص  رد  نامزاس -  داتس  اهناتسا و  یکشزپماد  لک  تارادا  یارب  تسویپ  - هب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنورپ احما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000323 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09132445220 اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  تسیمازلا  لیابوم  هرامش  کی  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( شناد شناد تیریدم   تیریدم وو   یدربراک   یدربراک هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا  ) ) یرازفا یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2828

هدنورپ هدنورپ احما   احما ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یرازفا مرن  تروص  هب  زاگ  تکرش  ناعفن  یذ  تیاضر  شجنس  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000291 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  امرفراک  طسوت  هطوبرم  رازفا  مرن  دات  هب  طونم  هدنرب  راکنامیپ  نعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496206-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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 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

5568466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپب  ) Advanced هکبش تحت  هخسن   Kaspersky سوریو یتنا  سسنیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003007000201 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 
هتسب 50 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09135162131  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسویپب )  ) Advanced هکبش تحت  هخسن   Kaspersky سوریو یتنا  سسنیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یراکش 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32828419-056  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یرازفا یرازفا مرن   مرن تروص   تروص هبهب   زاگ   زاگ تکرش   تکرش ناعفن   ناعفن یذیذ   تیاضر   تیاضر شجنس   شجنس حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

سوریو سوریو یتنا   یتنا سسنیال   سسنیال ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ربراک  دادعت 30  هب  ریگ  جاب  هخسن  ربراک و  دادعت 670  هب  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  دیدمت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و 

1101000071000084 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 

هتسب 700 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/25هرامش -  1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها هر ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  کرادم  دحاو  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  ماجنا  مالعتسا  موس  هرود  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

قباطم قباطم ربراک   ربراک   3030 دادعت   دادعت هبهب   ریگ   ریگ جاب   جاب هخسن   هخسن وو   ربراک   ربراک   670670 دادعت   دادعت هبهب   ینامزاس   ینامزاس عماج   عماج هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس   22 دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ گربراک   گربراک ردرد   جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش

3232

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم دحاو   دحاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  ربراک  دادعت 670  هب  دون 32  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000086 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   Eset endpoint protection advanced یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 670 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ   - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف   - یضارایراذگاو یاه  هدنورپ  شیاپ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101000096000106 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31974189-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ گربراک   گربراک ردرد   جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم ربراک   ربراک   670670 دادعت   دادعت هبهب     3232 دون   دون سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

هئارا هئارا اجکی   اجکی تروص   تروص هبهب   تمیق   تمیق -- ددرگ ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف  - - یضارایراذگاو یضارایراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ شیاپ   شیاپ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش

3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گربراک رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  ربراک  دادعت 30  هب  ینامزاس  عماج  هخسن  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  هلاس  دیدمت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101000071000085 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیترآ زادرپ  هداد  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  یکسرپسک  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   business space security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 30 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  قبط  ا.ا.ج  یللملا  نیب  هاگشیامن  تیاس  بو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000210 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگ رارق  سانشراک  دات  دروم  دیاب  راک  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس   22 دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3636

تسویپ تسویپ ینف   ینف طیارش   طیارش قبط   قبط ا.ا.ج   ا.ا.ج یللملا   یللملا نیب   نیب هاگشیامن   هاگشیامن تیاس   تیاس بوبو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3737

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   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا   sc یاه عمتجم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000100 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا   sc یاه عمتجم  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  دادرارق ، دقع  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  09132206433 یراصنا سدنهم  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  هدوزفا 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  ربراک  دادعت 670  هب  ینامزاس  عماج  هخسن  نوترون  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000087 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ردنفید  تیب  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  امنهار  هچرتفد  سنسیال و  تراک  هارمه  هب   DVD هربراک هد  سوریو  یتنآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

کیرتکلا ردب  هدننک 
تس 670 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3838

یتسویپ یتسویپ گربراک   گربراک ردرد   جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم ربراک   ربراک   670670 دادعت   دادعت هبهب   ینامزاس   ینامزاس عماج   عماج هخسن   هخسن نوترون   نوترون سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  یاه  هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001222000007 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 8 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  هب  یلخاد 228 ــ  سامت 33442741  هرامش  دشاب ـ  یم  لک  هرادا  نیا  رد  تقو  مامت  یورین  رفن  رارقتسا 2  هب  فظوم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت 

یتسپ دک  هافر ،  راک و  نواعت ، لک  هرادا  یرتسگداد - تشپ  تارادا - عمتجم  یلامش -) یدنبرمک   ) نمهب هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513733567 : 

33446900-024  ، 33442741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446900-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4040

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26103961 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش نایاپ  1401/05/18 ـ  عورش : نامز   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13/30  دانسا :

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

5568899 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9/30   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع  یزیر  هجدوب  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب : هقبط 

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

.دامن تبث  دانسا  تفایرد 
ناگیار  دانسا : هنیزه 

اه : هتشر 
7 هبتر : لقادح  ینابیتشپ ـ  تامدخ  کیتامروفنا ـ  ناراکنامیپ -  . 1

7 هبتر : لقادح  یرتشم ـ  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا ـ  ناراکنامیپ -  . 2
7 هبتر : لقادح  رازبا ـ  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا ـ  ناراکنامیپ -  . 3

7 هبتر : لقادح  اوتحم ـ  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا ـ  ناراکنامیپ -  . 4
7 هبتر : لقادح  تامدخ ـ  ناراکنامیپ -  . 5

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

05131296708 نفلت : 05131296534 ـ  ینف : سانشراک   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع یزیر   یزیر هجدوب   هجدوب هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4141

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26195500 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/18-هرامش عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 13:30:001401/05/29عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568903 :: هرازه هرازه 1401/05/3010:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدام 77 نویسیمک  هناماس  صوصخ  رد  ینابیتشپ  هعسوت و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک تاعالطا  ادتبا  دنا ، هدومنن  تبث  ار  دوخ  تاعالطا   Vendor.mashhad.ir سردآ هب  ناگدننک  نیمات  کناب  هناماس  رد  هچنانچ  مالعتسا  رد  تکرش  نایضاقتم 

تبث دانسا  تفایرد  تهج  ار  دوخ  تساوخرد  روبع  زمر  یربراک و  مان  ندرک  دراو  اب  یهگآ  نیمه  رد  تیحالص ، دیئات  زا  سپ  هدومن و  دراو  هطوبرم  هناماس  رد  ار  دوخ 
دامن

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب :  هقبط 

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

رازبا 7 متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1
تامدخ 7 ناراکنامیپ -   2

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

05131296708 نفلت :   05131296585 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

نامرک دنرز  یشزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ رازفا  مرن  لدم cme21 و  یپوکسورکیم  مال  نکسا  نیبرود  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094033000006 زاین :  هرامش 

نامرک دنرز  یشزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ رازفا  مرن  لدم cme21 و  یپوکسورکیم  مال  نکسا  نیبرود  هناماس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761146934 یتسپ :  دک  دنرز ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  - غابرس هداج  رتمولیک 4  - دنرز - نامرک دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422017-034  ، 31402022-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422040-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدام  7777 هدام نویسیمک   نویسیمک هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4242

نآنآ رازفا   رازفا مرن   مرن وو     cme2 1cme2 1 لدم   لدم یپوکسورکیم   یپوکسورکیم مالمال   نکسا   نکسا نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب ( sql-oracle هداد هاگیاپ   - بو تحت  ) ربراک زوجم  هارمهب 360  ( مراهچ لسن   ) راگرپ یرادا  نویساموتا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجیابرذآ دالوف  تکرش 

1101093266000487 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
ربراک 360 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دودحمان  ) ینامزاس یاه  دنیارف  مرف و  تیریدم  متسیس   - هیاپ متسیس  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راگرپ یزادنا  هار  متسیس و  شزوما  متسیس -  یدنب  هرکیپ  بصن و 

دوجوم  متسیس  زا  تاعالطا  تروناک 
 ... هام و یتنراگ 6 

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333880-041  ، 52333292-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52333291-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( sql-oraclesql-oracle هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ  - - بوبو تحت   تحت )) ربراک ربراک زوجم   زوجم   360360 هارمهب   هارمهب (( مراهچ مراهچ لسن   لسن  ) ) راگرپ راگرپ یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یورین  رفن  کی  تاعالطا -  یروانف  سانشراک  یریگراک  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093806000001 زاین :  هرامش 

تشر س   ارهزلا   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  یورین  رفن  کی  تاعالطا -  یروانف  سانشراک  یریگراک  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144654839 یتسپ :  دک  یدضع ،  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369097-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369024-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یژولوتاپ  لمع و  قاتا  حرش  یرادربریوصت ، تاشرازگ  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000059 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3634001-071  ، 36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک یریگراک   یریگراک هبهب   ناونع : : ناونع 4545

ناتسرامیب ناتسرامیب یژولوتاپ   یژولوتاپ وو   لمع   لمع قاتا   قاتا حرش   حرش یرادربریوصت ، ، یرادربریوصت تاشرازگ   تاشرازگ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس  CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ددع  1050 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001214 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1050 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3117623-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینامزاس ینامزاس   CORPORATECORPORATE  شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع 10501050 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ .تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  - راخب راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  تاعطق  ERAVAP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000172 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DALIAN INSTRUMENTS CO.LTD هدنزاس عجرم   DSY-207ZA لدم راخب  راشف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  جنسراشف  الاک :  مان 
زینب نامرآ  هدننک 
ددع 56 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ گولاتاک  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  گنیروتینام  قاتا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000262 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  هجسلجتروص  یراذگراب  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  دیروسب  یاقآ  بانج  هرامش 09173673221  اب  دیدزاب  یارب  یگنهامه  تهج 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راخب راخب راشف   راشف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ERAVAPERAVAP ناونع : : ناونع 4848

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تیریدم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004799000019 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 : 

1401/05/25 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

دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم مزاول   مزاول 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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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(HANDHELD DIGITAL STROBE LIGHT(STROBOSCOPE دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا 

1101093567000037 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رهبا سیر  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   MESDAN یتراجت مان  * Digital stroboscope*code 186F لاتیجید پوکسوبورتسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HANDHELD DIGITAL STROBE LIGHT(STROBOSCOPEHANDHELD DIGITAL STROBE LIGHT(STROBOSCOPE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  هنیزه  هارمه  هب   sykam لدم hplc یارب ( pcb mainboard -pda main  ) یس لا  یپ  چا  هاگتسد  mainboard تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا

1101003885000074 زاین :  هرامش 
یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاپ یاه  برود ن ی  بصن  لمح و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنل ه رهش  حطس  یریوصت 

1101050070000016 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  هدنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1402/05/29 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7574145775 یتسپ :  دک  هدنل ،  یرادرهش  - هدنل هدنل ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32462205-074  ، 32462299-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32462299-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hplchplc یارب   یارب ( ( pcb mainboard -pda mainpcb mainboard -pda main  ) ) یسیس لالا   یپیپ   چاچا   هاگتسد   هاگتسد mainboardmainboard ناونع : : ناونع 5252

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص پات  پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000558 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

میهفاکیار یناگرزاب  یتعنص و  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   QUEEN 5110 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص پات   پات پلپل   ناونع : : ناونع 5454

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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زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلبت هاگتسد  40 (- ...و سیک  ، گنیروتینام ، یطابترا مزاول  ) گنیروتینام لرتنک و  متسیس  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبدیرخ  تساوخردو  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000201 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SENSONICS هدنزاس عجرم   SENSONICS یتراجت مان   DN26 G3 لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  هلاناک  هس  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
زیهجت رازف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   GALAXY TAB S6 LITE P615 64GB لدم  in 10/4 زیاس تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
دنورا کینورتکلا  هبزور 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  زاوها  افبآ  تکرشرابنا  ات  لمح  هنیزه  دشابیم  ینارمع  ( 1307002080) یاهحرط لحمزاراد  خیرات  راداهب  قاروا  تخادرپ :  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یزمره 09163190152  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  امتح  افطل  تسا  هدنشورف 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تلبت تلبت هاگتسد   هاگتسد 4040 (-(- ...و ...و سیک   سیک ،، گنیروتینام گنیروتینام ،، یطابترا یطابترا مزاول   مزاول )) گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  حرش  یناشن  شتا  لوسپک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000195 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور  65 باسح هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  حرش  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا لوسپک   لوسپک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  تازیهجت  ددع  کی  مادک  ره  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001533 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   kg 5/3 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 3 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا تسیمازلا  ناتسزوخ  ناتسا  رد  هدنوش  مالعتسا  یوس  زا  شورف  رتفد  هبعش /  یگدنیامن  رتفد  نتشاد  تسیمازلا  یسررب  تهج  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یرابتعا  دیرخ  تسیمازلا + تسویپ  تسیل  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  + دشاب یم  هباشم  دک 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23343-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

دزی ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004280000069 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفاردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   RAPIDROP یتراجت مان   UL/FM لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ میظنت  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915457183 یتسپ :  دک  سرادم ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31164426-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31164428-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع کیکی   مادک   مادک رهره   ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 5757

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  .  F& G CABLE , ISOS FIRE RETURDANT قیرح -  نالعا  یاه  متسیس  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101091574000546 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  .  F& G CABLE , ISOS FIRE RETURDANT قیرح -  نالعا  یاه  متسیس  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912724-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101092625000331 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   PORTABLE لدم یلاتیجید  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط . .   F& G F& G CABLE ,  ISOS CABLE ,  ISOS FIRE RETURDANTFIRE RETURDANT قیرح -  -  قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لباک   لباک ناونع : : ناونع 5959

یلاتیجید یلاتیجید زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002249 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیوضع .ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف  باسح  هب  یضاقتم  دات  یسرزاب و  الاک ، تفایرد  زا  سپ  یلایر و  تخادرپ  هوحن  .درادن  تخادرپ  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تفن  یلم  تکرش  دنلب  تسیل  هناماس EP و  رد  هدنشورف 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT هناخیرتاب قاتا  ( FM200) کیتاموتا قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000073 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  نامز  رد  ورین  ای  تاسیسات  دیرگ  تادنتسم  هئارا  هب  مزلم  هدنهد  داهنشیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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

CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TMCLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TM ناونع : : ناونع 6161

ITIT هناخیرتاب   هناخیرتاب قاتا   قاتا ( ( FM200FM200 )) کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحا هژورپ  یاتسار  رد  روتارنژ  لزید  قاتا  ناروتسر و  هقطنم ، زکرم  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ هقطنم  زکرم  یشزرو  یتعنص و  یرادا  تیاس 

1101001105001308 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2176162-0613  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف هزاس  ددعود و  قیرح  افطا  لنپ  یرطاب  یهاگشیامزآ و  داتو  یلملا  نیب  همانیهاوگ  یاراد  رتیل  یس  رادقم  هب   fm200 زاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هارو  بصن  ردنلیس و  تروپاس 

1201003277000052 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

هارو بصن  ردنلیس و  تروپاس  یزلف  هزاس  ددعود و  قیرح  افطا  لنپ  یرطاب  یهاگشیامزآ و  داتو  یلملا  نیب  همانیهاوگ  یاراد  رتیل  یس  رادقم  هب   fm200 زاگ - 
یزادنا

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

روپ عیبر  سدنهم  یاقآ  هرامش 09106995802  ینف  لوئسم  داتو  راک  نایپو  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fm200fm200 زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم و یاه  تیاس  اهرابنا ، یرادا ، یاه  نامتخاس  اه ، هاگتسیا   ) تکرش قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یسرزاب  ژراش و  دیدزاب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401) یهافر ) یشزرو و  هعومجم 

1101001224000104 زاین :  هرامش 
ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1402/05/19 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرددامن  یراذگراب  هناماسرد  تمیقداهنشیپ  مرف  هارمهب  هدومن و  ءاضما  ورهم  هبروهمم  ار  تسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5569533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط   ) یتاسیسات مالقا  فیدر   16 ناونع : 

14011181 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه تیاس   تیاس اهرابنا ، ، اهرابنا یرادا ، ، یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس اهاه ، ، هاگتسیا   هاگتسیا  ) ) تکرش تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یسرزاب   یسرزاب وو   ژراش   ژراش دیدزاب ، ، دیدزاب ناونع : : ناونع
(( 140 1140 1 لاس   لاس یهافر ) ) یهافر وو   یشزرو   یشزرو هعومجم   هعومجم

6565

(( تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط  ) ) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1616 ناونع : : ناونع 6666

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5569541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   25 ناونع : 

14011398 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط )) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2525 ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000044 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرد تیریدم  هب  تالاوئس  تهج   . تسویپ داد  رارق  قبط  هعبات  زکارم  نامرد و  تیریدم  یرون  ربیف  ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166140183 .تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  ددجم  یراذگراب.دامرف  هعجارم 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعتو  تاصخشم  اب  کیتورکیم  ویدارو  ربیف  لوژامو  کتسا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091223000147 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دادعتو  تاصخشم  اب  کیتورکیم  ویدارو  ربیف  لوژامو  کتسا  لباک  - 

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

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  09151330693 دیریگب سامت  تباث  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  - ناتسرامیب برد  لیوحت  - ههام هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6868

کیتورکیم کیتورکیم ویدارو   ویدارو ربیف   ربیف لوژامو   لوژامو کتسا   کتسا لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

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

5568022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   sfp brocade لوژام چیئوس brocade vdx 6740 و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000095 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   BROCADE هدنزاس عجرم   BROCADE یتراجت مان   BR-5140-0008A لدم تروپ  هکبش 40  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هژارف نارهت  یللملا  نیب  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-LR لدم  SFP Module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  مانکین  یاقآ  سامت 43673987  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

sfp brocadesfp brocade لوژام   لوژام وو     brocade vdx 6740brocade vdx 6740 چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(elliptical waveguid (drum تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2db زا رتمک  یتشگرب  تفا  اب  زتره  اگیگ  ات 8/5  یسناکرف 7/5  دناب  رد 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101092036000048 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ارف  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   GHz 10/00-6/85 سناکرف هدودحم  یموینیمولآ   WR112 ربجوم الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب زتره  اگیگ  ات 8/5  یسناکرف 7/5  دناب  رد  نتنآ  ات  ییویدار  تازیهجت  زا  ویوورکیام  لانگیس  لاقتنا  تهج  یوضیب  ربجوم  یرتم  هرقرق 200  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  2db زا رتمک  یتشگرب  تفا 

 ( تایلمع هقطنم 3  زاگ (  لاقتنا  تکرش  برد  نارهت  لیوحت  لحما 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314109-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( elliptical waveguid (drumelliptical waveguid (drum ناونع : : ناونع 7171
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  یرون  ربیف  رتسب  یور  رب  یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هئارا 

دوش یم  ماجنا  یتخادرپ  هام  هس  ره  هلاسکی و  دادرارق 
1101001063000208 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

نیسکا
تیاباگم 1 دادعت : 

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

یصاصتخا  یپ  یآ  ددع  تباگم 4  تفایرد 50  لاسرا و  تعرس  یرون  ربیف  رتسب  قیرط  زا  طقف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ینابیتشپ  تامدخ  هکبش و  تامدخ  هبتر 1  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  تکرش 

دشاب یم  یمازلا  یتلود  ناگرا  اب  دادرارق  هنومن  لقادح 2  هئارا 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک نیمات   نیمات یرون   یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7272
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاداهنشیپ تسویپ  لیاف  قبط  افطل   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  .رطخ  یاهناکم  یارب  یندینش  یتوص و  تمالع  لانگیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ور  یلام  ینف و 

1101091574000552 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SM1000 لدم یبایزرا  شجنس و  تازیهجت  یلاسرا  یکیرتکلا  یاه  لانگیس  تبث  دربراک  یلاتیجید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ور یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  افطل   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  .رطخ  یاهناکم  یارب  یندینش  یتوص و  تمالع  لانگیس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912724-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.رطخ .رطخ یاهناکم   یاهناکم یارب   یارب یندینش   یندینش وو   یتوص   یتوص تمالع   تمالع لانگیس   لانگیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7373
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یگتخوس  حناوس و  ناتسرامیب  مود  زاف  هکبش  تخاس و  ریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000031 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قبط  تازیهجت  هیلک  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یگتخوس  حناوس و  ناتسرامیب  مود  زاف  هکبش  تخاس و  ریز  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  زا  کی  ره  زاین  دروم  دادعت.تسویپ 

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

31052067-023  ، 33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: 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   تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف  رسویدسنارت   - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رلرتنک رگشیامن   - 2

1201001083000075 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دشاب ود  زا  کی  تمیق  دامرفب  تقد  تسا ؛  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  هعلاطم  هناماس ،  رد  هدش  تسویپ  مالعتسا  قباطم  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09120032931 هب پاستاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک رگشیامن   رگشیامن  -  - 22 راشف   راشف رسویدسنارت   رسویدسنارت  -  - 11 ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ENCLOUSURE 1 NSJ'HI تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  تسویپ 14  قباطم   HARD

شزومآ 1 یزادنا و  هار 
1101005867000082 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  دیرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 06153507288د هرامش  ناینسحم  الیل  سانشراک 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402 سراف 1401 -  سناژروا  زکرم   VHF هکبش یرادهگن  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000119 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هدننک  نیمات  لوئسم  سراف و  سناژروازکرم  هدنیامن  ای  سر  طسوت  اضما  لیمکت  زا  دعب.ددرگ  هعلاطم  تقدب  اهتسویپ  داد و  رارق  نتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  ییویدار  تاطابترا  تاررقم  میظنت و  نامزاس  زوجم  تکرش و  همانساسا  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  ود  کی و  تسویپ.ددرگ  یراذگراب 

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36284633-071  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لوسنک  تراک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000694 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابرهک ناوآ  دابآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TDE0111 لدم نفلت  دربراک   IP تراک الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14021402  -  - 140 1140 1 سراف   سراف سناژروا   سناژروا زکرم   زکرم   VHFVHF  هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7777

لوسنک لوسنک وو   تراک   تراک ناونع : : ناونع 7878
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Belden دنرب  CAT5 SFTP لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  رتم  لداعم 305  هقلحره  * 

 : ینف سانشراک 
قرب رازاب  هورگ  سانشراک  یدمحم –  نارهم 

02433145171
09127432391

1101001313000120 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تیاده قفا  نایک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BELDEN یتراجت مان   5EF108998P لدم  m 10 لوط  CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

Belden دنرب  CAT5 SFTP لباک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

l دشاب. یم  رتم  لداعم 305  هقلحره  * 

.دشاب هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ظاحل  نودب  داتس  هناماس  رد  هدش  هئارا  تمیق  * 

 : ینف سانشراک 
قرب رازاب  هورگ  سانشراک  یدمحم –  نارهم 

02433145171
09127432391

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT5 SFTPCAT5 SFTP  لباک لباک ناونع : : ناونع 7979
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت دیرخ  سر  یدیما  یاقآ  سانشراک  تسا  یرادا  هام  تخادرپ 5  هوحن  بویع -  عفر  ریمعت و  تالاکشا ,  ییاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپو 02146624479

1101090049001797 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن  UNIBUS بیع عفر  یبای و  بیع   , VT30 هاگتسد یکینورتکلا  تراک  هیذغت و  عبنم   , DL11 لماش بویعم  تاعطق  ضیوعت  موزلادنع  :: و  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ; رتویپماک یلصا  هظفاح  زا  بیع  عفر  یبناج و  تاقلعتم  PDP11/45 و  رتویپماک تست  تهج  هتفرشیپ   DIAGNOSTIC یاه همانرب 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بویع بویع عفر   عفر وو   ریمعت   ریمعت تالاکشا ,  ,  تالاکشا ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 8080
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"DATA ACQUISION MODULE "ADVANTECH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000442 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماس شنادارف  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-PA210KIT لدم  200M Ethernet هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

استپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   ADAM-4017+CE لدم  Remote I/O تروپ گولانآ 8  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
تعنص

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

""DATA ACQUISION MODULE "ADVANTECHDATA ACQUISION MODULE "ADVANTECH ناونع : : ناونع 8181
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کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا مئالع  طابترا و  ینف  رازبا  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000065 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاههاگشورف  رد  اهالاکریاس  یشورفهدرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیرتکلا مئالع  طابترا و  ینف  رازبا  مزاول و  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال5567874 هارمهب 2   UTM هاگتسد هحفص 15)دیرخ 2 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس 55680261399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  هحفص 15)سانشراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرحتم5568153 ور  هدایپو  یقرب  ناکلپ   ، روسناسآ هناماس  ینابیتشپ  دیلوت و  یحارط و  هحفص 15)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5568453، یرازفا مرن  تروص  هب  زاگ  تکرش  ناعفن  یذ  تیاضر  شجنس  حرط  هحفص 15)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5568674 تیریدم  مزاول  هحفص 30)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5568767 ینف  طیارش  قبط  ا.ا.ج  یللملا  نیب  هاگشیامن  تیاس  بو  هحفص 15)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5568894 هنایار  یاه  هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5569046 - بو تحت  ) ربراک زوجم  هارمهب 360  ( مراهچ لسن   ) راگرپ یرادا  نویساموتا  بصن  دیرخ و 
(sql-oracle هداد هاگیاپ 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یکیرتکلا یکیرتکلا مئالع   مئالع وو   طابترا   طابترا ینف   ینف رازبا   رازبا وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8282

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

هاگتسد5569073  NVR ناروتسر یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 68)تهج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینامزاس5569322  CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ددع  1050 هحفص 15)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5568314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDS سالپ یج   industrial monitor ددع کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001288 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سکاریز یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   XM7-22WIDE لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  گولاتاک و )..  سکع ، ینف ، تاصخشم   ) ینف داهنشیپ  ینف ،  یسررب  لیلد  هب  افطل ،" .دشاب  یم  ههام  ود  یلا  کی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ .  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  روتکاف ) شیپ  تمیق (  داهنشیپ 

.تسا هباشم  دک  ناریا 

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

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

GDSGDS سالپ   سالپ یجیج     industrial monitorindustrial monitor  ددع ددع کیکی   ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 82 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w9ywacvdwjulr?user=37505&ntc=5568314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5568314?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هنحص ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000138 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5567932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : وگخساپ نفلت  هرهم  چیپ و  تسب و  نتب ، بصن ، هارمه  هب  گنربش  اب  راد  هبل  ییامنهار  یکیفارت و  یولباتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپ نارهم  یاقآ   09123638051

1101005314000025 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  لقن  لمح و  لیاسو  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ نارهم  یاقآ   09123638051 وگخساپ :  نفلت  هرهم  چیپ و  تسب و  نتب ، بصن ، هارمه  هب  گنربش  اب  راد  هبل  ییامنهار  یکیفارت و  یولباتدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هنحص هنحص )) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ وو   تسب   تسب نتب ، ، نتب بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب   گنربش   گنربش اباب   راد   راد هبل   هبل ییامنهار   ییامنهار وو   یکیفارت   یکیفارت یولبات   یولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا هقطنم 2  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 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5567960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلولعم ریسم  یزاس  بسانم  رثوک  کراپ  لزاپ  لودج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  کرادم  یتمدخ /  دک  هباشم 

دینک جرد  ربتعم  کرادم  اب  هارمه  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل 
1101093234000165 زاین :  هرامش 

ود هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیلولعم ریسم  یزاس  بسانم  رثوک  کراپ  لزاپ  لودج و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  کرادم  یتمدخ /  دک  هباشم 

دینک جرد  ربتعم  کرادم  اب  هارمه  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل 

5619765878 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هقطنم 2  یرادرهش  دابآ  یلع  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669260-045  ، 33611011-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33613929-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیلولعم نیلولعم ریسم   ریسم یزاس   یزاس بسانم   بسانم کراپ   - - کراپ لزاپ   لزاپ وو   لودج   لودج ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

5568412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  دانسا  قباطم  ادیش  یرگشدرگ  کرهش  رد  بوغرم  ینتب  هتخاس  شیپ  لوادج  یوپد  دیلوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094506000004 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 20000 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

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

ءاهب مالعتسا  دانسا  قباطم  ادیش  یرگشدرگ  کرهش  رد  بوغرم  ینتب  هتخاس  شیپ  لوادج  یوپد  دیلوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613131 یتسپ :  دک  برغ ،  تارادا  عمتجم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32242359-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242364-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج تسویپ  هب  لنوت  لماش  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  یزاس  نمیا  حرط  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000138 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

بعکمرتم 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج تسویپ  هب  لنوت  لماش  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  یزاس  نمیا  حرط  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوغرم بوغرم ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لوادج   لوادج یوپد   یوپد وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 8787

لودج لودج تسویپ   تسویپ هبهب   لنوت   لنوت لماش   لماش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدرس 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 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0.3*0.5*1 - ) ددع یکیتسالپ 100  یسرجوین  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(0.3*0.5*1 - ) ددع ینتب 200  یسرجوین  - 2

1101005977000052 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وزاو هه  نتب  ماکحتسا  هدننک  هضرع  عجرم   20x35x70 cm زیاس ینتب  سنج  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ضرع رتم  یتناس  یس  عافترا ، رتم  یتناس  هاجنپ  لوط ، رتم  کی  - ) ددع یکیتسالپ 100  یسرجوین  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ضرع رتم  یتناس  یس  عافترا ، رتم  یتناس  هاجنپ  لوط ، رتم  کی  - ) ددع ینتب 200  یسرجوین  - 2

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  هاگتسد  شش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000054 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/19 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 8989

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/15436 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568906 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/05/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ور  هراوس  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمع  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 6.500.000.000 

هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ  تسیمازلا -  تکاپ  لیوحت  تهج  تکرش  رهم  نتشاد  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا  فکمه  هقبط  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  اه  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
هقطنم 9 یرادرهش  ناروالد 6  هدننک  رازگرب 

31295516 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

39 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569051 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیوآ حتفم - یبونج - یسربط  نتجنپ - یلامش - یسربط  یاه  نابایخ  ور  هراوس  ربعم  یضرع  شک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  ار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رظناباب 42 دیهش  شبن  رظناباب  دیهش  هارگرزب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9191

اهاه نابایخ   نابایخ ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع شکشک   طخطخ   ناونع : : ناونع 9292

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10085 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569083 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مایخ هاگشناد - دابانس -  نیطسلف 18 - زودهالک 23 - ینایدنفسا - ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  یرادرهش  یبونج 35  مایخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569092 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ابع لآ  نت  جنپ  هلحم  حطس  رباعم  کالپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 4 یرادرهش  رظن 42  اباب  دیهش  شبن  رظن  اباب  دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 9393

هلحم هلحم حطس   حطس رباعم   رباعم کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلنوت  یر  سکیا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000083 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناهاپس  تمالس  نازاسوترپ  هدنزاس  عجرم   40x60 mm هناهد  Sayyad IS60 لدم سکیا  هعشا  ینادمچ  راب  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 

ناهاپس تمالس  نازاسوترپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  یلنوت  یر  سکیا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315108-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  تاقلعتم  هیاپ و  اب  جوم  جوم و 3  لیردراگ 2  بصن  ندیبوک و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000027 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلنوت یلنوت یریر   سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595

اهروحم اهروحم ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ اباب   جوم   جوم وو  33   جوم   جوم   22 لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   ندیبوک   ندیبوک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9696

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 500  هب  یدنک  حور  یاتسور  ملعم  نابایخ  یراذگ  وویناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093814000002 زاین :  هرامش 

راوس هلیب  ناتسرهش  یدنک  حور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

رتم  500 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

راوس هلیب  لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  یرایهد  باسح  هب  زیراو  زا  دعب  هیقب  تیعضو و  تروص  دات  اب  ادتبا  رد  غلبم  دصرد   40 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5671133586 یتسپ :  دک  یدنک ،  حور  یاتسور  تشدقالشق  شخب  راوس  هلیب  ناتسرهش  راوس ،  هلیب  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32860500-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32860500-045 :: 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

رهش5569080 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  لمح و  هحفص 30)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ملعم ملعم نابایخ   نابایخ یراذگ   یراذگ وویناک   وویناک ناونع : : ناونع 9797

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا 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 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  هب  میظنت  لباق  تنیباک  هیاپ  ددع ؛ دادعت 300  هب  تنیباک  صوصخم  یسپیلک  دنب  مارآ  الول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001295 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناطوا هدننک  هضرع  عجرم   FERRARI یتراجت مان  تنیباک  برد  دربراک   cm 35 زیاس هیاپ  اب  دنب  مارآ  الول  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دأت تفایرد و  زا  دعب  هامود  تخادرپ  دشاب ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  دامن ؛ دراو  هناماس  رد  ار  لک  غلبم  افطل  ، روتکاف میظنت  رد  تلوهس  روظنمب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک

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

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  ساسا  رب  ددرت  لرتنک  یاه  تیگ  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000103 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم یقلت  مالعتسا  در  هلزنم  هب  دیامنن  یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  دانسا  هک  یناگدنهد  داهنشیپ  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تنیباک تنیباک صوصخم   صوصخم یسپیلک   یسپیلک دنب   دنب مارآ   مارآ الول   الول ناونع : : ناونع 9898

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه تیگ   تیگ زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9999

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

یلنوت5569168 یر  سکیا  هحفص 58)هاگتسد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناغماد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  لاسکی  تدم  هب  هت  ـ سبرادم نیبرود  هکب  ینابیتشپ شـ تامد  خـ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000051 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتهت ــ سبرادم سبرادم نیبرود   نیبرود هکب   هکب ششــ ینابیتشپ   ینابیتشپ تامد   تامد خخــ ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5568624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090423000012 زاین :  هرامش 

ناتسراهب یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  .دامن  رکذ  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  ار  لک  تمیق  هدومن و  هعجارم  اه  تسویپ  هب  تمیق  مالعا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت   09194474318

3766115354 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  ناتسرهش  یرادنامرف  یدیعس -  هلا  تیآ  راولب  ناتسراهب -  ناتسرهش  نارهت -  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56384480-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56384430-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکوب واتوس  تشد  رد  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000046 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
.دوش هئارا  هباشم  دک  کی  یارب  لک  تمیق 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5569073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ینف داهنشیپ  تلهم  1401/05/18 ـ  تیاس : رد  جرد  خیرات  2 ـ  ملق : دادعت  قیقد ـ  رازبا  یکدی  الاک : هورگ  mt26_0120075 ـ  تساوخرد : هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد  NVR ناروتسر یریوصت  تراظن  متسیس  تهج  تساوخرد : حرش  یا ـ  هلحرم  ود  دنیآرف : عون  1401/05/24 ـ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب ناکوب واتوس   واتوس تشد   تشد ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 102102

هاگتسد هاگتسد   NVRNVR ناروتسر   ناروتسر یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  رژراش  یکینورتکلا  درب  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000139 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   رژراش   رژراش یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

هتسب رادم  نیبرود  بصن  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000283 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   MPM-1345 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-lant2412D لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  جنپ  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدیدرگ دیق  تسویپ  لیاف  رد  هک  دشاب  یم  نارامیس   XVR هاگتسد روظنم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  کی  هرامش  فیدر 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32306966-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5567896( هنحص ) هتسبرادم هحفص 58)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5568845 نیبرود  هاگتسد  شش  هحفص 58)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5569080 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  لمح و  هحفص 30)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هاگتسد5569073  NVR ناروتسر یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 68)تهج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5568117 افطا  مالعا و  تازیهجت  متسیس و  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 9)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ نامز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

co2 زاگ و ردوپ و  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092283000003 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  دابا  نامز  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 13 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  دابآ  نامز  یرایهد  یارب  هناماس  رد  ریز  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لماع ریدم  یتیوه  کرادم  -1

همانساسا  یمسر و  تبث  یهگآ  راک و  بسک و  زوجم  -2
روتکاف شیپ  - 3

1846113335 یتسپ :  دک  میرک ،  دیهش  هچوک  دابآ  نامز  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534897-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33534897-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5567809 شتا  لوسپک  هحفص 36)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

co2co2 وو   زاگ   زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 106106
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

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

قیرح5567917 ءافطا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5568316CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TM(36 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5568318IT هناخیرتاب قاتا  ( FM200) کیتاموتا قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 36)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه5569071 نامتخاس  اه ، هاگتسیا   ) تکرش قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یسرزاب  ژراش و  دیدزاب ،
لاس 1401) یهافر ) یشزرو و  هعومجم  یتارباخم و  یاه  تیاس  اهرابنا ، یرادا ،

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5569199co2 زاگ و ردوپ و  هدننک  هحفص 73)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قبط5567972 .  F& G CABLE , ISOS FIRE RETURDANT قیرح -  نالعا  یاه  متسیس  لباک 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5568647 تخاس و  ریز  هحفص 44)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

عمتجم5568800 لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ5569450 عبانم  یتاعالطا  کناب  هعسوت  هحفص 5)لیمکت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود  تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم هصقانمعبنم یارب  خروم 1401/6/5  تعاس 13  زا  داهنشیپ  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ناوخارف 1401/5/8 خساپ  لاسرا  62 و 63 

5567787 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هصقانم 62  یارب  خروم 1401/6/6  تعاس 9  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/5/9

یرارطضا یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یبونج و  یاهروحم  رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یفیک  لرتنک  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیناکم , یقرب تاسیسات  هینبا و  یساسا  تاریمعت  یناتسا و  رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاخ  هناماس  زا 11  یرادهگن  ینابیتشپ و  ناتسا و  یلامش  یاهروحم  رد  هار 

نادمه ناتسا  حطس  یاه  هژورپ  رد  هاگشیامزآ  یفیک  لرتنک  تامدخ  ماجنا  نادمه و  ناتسا  راب  هنایاپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه  : سردآ فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاکتسد   :: سردآ سردآ
لک هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ 

08134228154 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

فلخت تبث   :: 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

اهروحم5567787 رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یفیک  لرتنک  رواشم  هحفص 75)باختنا  فلخت  ( فلخت تبث   تبث

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهروحم5567787 رد  هار  یرارطضا  یراج و  یرادهگن  روما  مامت  ماجنا  یفیک  لرتنک  رواشم  هحفص 75)باختنا  فلخت  ( فلخت تبث   تبث

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهروحم اهروحم ردرد   هار   هار یرارطضا   یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهگن   یرادهگن روما   روما مامت   مامت ماجنا   ماجنا یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یرگیددنرب  چیه  ابافطل.تسازایندرومرپمآ  تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن 
1101004813000180 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LONG یتراجت مان  وردوخ  ریگدزد   A 7 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  UPS یرتاب الاک :  مان 

ددع 770 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   . تسا هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972235-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف.دامرفن لیاف.دامرفن تکرش   تکرش یرگیددنرب   یرگیددنرب چیه   چیه ابافطل.تسازایندرومرپمآ   ابافطل.تسازایندرومرپمآ //1818 تلو   تلو long12long12 یرتاب   یرتاب لولس   لولس 770770 دادعتو دادعتو تسا   تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ

108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یرگیددنرب  چیه  ابافطل.تسازایندرومرپمآ  تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن 
1101004813000183 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LONG یتراجت مان  وردوخ  ریگدزد   A 7 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  UPS یرتاب الاک :  مان 

ددع 715 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   . تسا هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972235-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف.دامرفن لیاف.دامرفن تکرش   تکرش یرگیددنرب   یرگیددنرب چیه   چیه ابافطل.تسازایندرومرپمآ   ابافطل.تسازایندرومرپمآ //1818 تلو   تلو long12long12 یرتاب   یرتاب لولس   لولس 770770 دادعتو دادعتو تسا   تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ

109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزر ناتسرهش  یمالساداشرا  هرادا  تهج  SMATZXZAPLUSE لدم نامتخاسریگدزد  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000173000112 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشراوگ روپ  ربنق  هموصعم  هدننک  هضرع  عجرم   UNION TRADING CO.LTD هدنزاس عجرم   GSM لدم نامتخاس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه.تسا  یمازلا  یکنابابش  هدیئات.طبترم  یلغشزوجم  هئارا  ههامکی.دشابیم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادمهداشرا لک  هرادا  برد  الاک 

6514699957 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  حتفم  راولب  یادتبا  یتخت  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2512119-081  ، 32512117-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512222-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس ریگدزد   ریگدزد لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5568890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یرگیددنرب  چیه  ابافطل.تسازایندرومرپمآ  تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن 
1101004813000184 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LONG یتراجت مان  وردوخ  ریگدزد   A 7 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  UPS یرتاب الاک :  مان 

ددع 770 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   . تسا هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972235-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ابافطل.تسازایندرومرپمآ5568227 تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا 
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن  تکرش  یرگیددنرب  چیه 

هحفص 75) ریگدزد  ( ریگدزد

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

ابافطل.تسازایندرومرپمآ5568272 تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا 
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن  تکرش  یرگیددنرب  چیه 

هحفص 75) ریگدزد  ( ریگدزد

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

نامتخاس5568875 ریگدزد  لماک  هحفص 75)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

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

ابافطل.تسازایندرومرپمآ5568890 تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا 
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن  تکرش  یرگیددنرب  چیه 

هحفص 75) ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیاف.دامرفن لیاف.دامرفن تکرش   تکرش یرگیددنرب   یرگیددنرب چیه   چیه ابافطل.تسازایندرومرپمآ   ابافطل.تسازایندرومرپمآ //1818 تلو   تلو long12long12 یرتاب   یرتاب لولس   لولس 770770 دادعتو دادعتو تسا   تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ

1111 1 1
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(( 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

دابآ میکح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5567752 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

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

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

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

دابآ میکح  یاتسور  ربعم  هژورپ : یارجا  لحم   ـ

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

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

یهگا لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

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

هیدنرز ناتسرهش  یزکرم  یرادشخب  لحم  ییاشگزاب :

09121556173 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رباعم5567752 یزیر  تلافسآ  یزاسریز و  هحفص 79)یراذگلودج و  دنب  ( دنب هار   هار

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

ینتب5568438 یسرجوین  یکیتسالپ -  هحفص 58)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رباعم رباعم یزیر   یزیر تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز وو   یراذگلودج   یراذگلودج ناونع : : ناونع 1121 12
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5567742، رتویپماک یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاعطق  نیمأت  هنیمز  رد  لاعف  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش 
رتنیرپ پات ، پل 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناراکمه5567781 تکرش  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
متسیس

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5567874 هارمهب 2   UTM هاگتسد هحفص 15)دیرخ 2 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرحتم5568153 ور  هدایپو  یقرب  ناکلپ   ، روسناسآ هناماس  ینابیتشپ  دیلوت و  یحارط و  هحفص 15)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5568356( شناد تیریدم  یدربراک و  هناماس  رارقتسا   ) یرازفا مرن  هتسب  هرواشم و  هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5568453، یرازفا مرن  تروص  هب  زاگ  تکرش  ناعفن  یذ  تیاضر  شجنس  حرط  هحفص 15)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5568466 یتنا  هحفص 15)سسنیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن5568565 ربراک و  دادعت 670  هب  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  دیدمت 2 
یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  ربراک  دادعت 30  هب  ریگ  جاب 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گربراک5568693 رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  ربراک  دادعت 670  هب  دون 32  سوریو  یتنآ  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک5568742 سوریو  یتنآ  هلاس  هحفص 15)دیدمت 2  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5568767 ینف  طیارش  قبط  ا.ا.ج  یللملا  نیب  هاگشیامن  تیاس  بو  هحفص 15)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طیارش و5568805 قباطم  ربراک  دادعت 670  هب  ینامزاس  عماج  هخسن  نوترون  سوریو  یتنآ  دیرخ 
یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض 

هحفص 15) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5568894 هنایار  یاه  هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، هحفص 15)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5568989 رازفا  مرن  لدم cme21 و  یپوکسورکیم  مال  نکسا  نیبرود  هناماس  هحفص 15)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5569322  CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ددع  1050 هحفص 15)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( 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

هاگتسد5569073  NVR ناروتسر یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 68)تهج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5568523 یقرب  هرکرک  یاهمتسیسهصقانم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 14) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5569499 لرتنک  یاه  تیگ  زا  یرادهگن  یاهمتسیسینابیتشپ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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