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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

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

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشود  2424   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,880 , 000140 ,880 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   132هکس ,490 , 000132 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13, 0002 13, سیئوس000 سیئوس کنارف   319,400319,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,500 , 00078 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع234,600234,600رالد ناتسبرع لایر   81لایر ,50081 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,49هکس 000 , 00049, 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,042یالط , 00013, 042 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ364,880364,880دنوپ نپاژ نینی   دصکی   226دصکی ,950226 ,950

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6565))

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

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

زا 68 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 50

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 68 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( 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 3  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( 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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

زا 68 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

زا 68 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/05/24 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2201/1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  نیکرتشم  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ارجا  لحم 

تفن تعنص  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  هیدات  نتشاد  روشک -  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  اب  طبترم  شیارگ  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و 

قاتا 102 لوا  یبرغ ط  ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یولوم  هیمورا خ  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

33477170-044 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33444475-044 :: سکف :: WAZARGAS@سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگنز عیزوت  روتامروفسنارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/2157 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5584088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  ربراک  دادعت 290  هب   Select هخسن سوریو  یتنآ  سنسیال  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  بلج  نارهت ، هداج  رتمولیک 4  ناجنز ،  :: سردآ سردآ

33791540-024 :: نفلت :: WWW.TTZCO.COMنفلت 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

نیکرتشم نیکرتشم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 68 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیریدم ناریا -  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یناگرزاب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5583336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DSD098202-TR هرامش یاضاقت  یط  لاتیجید  هزادنا  هرامش  هاگتسد  رتیم 4 و 40  هاگتسد  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  251.420.000.000 دروارب : 

لایر  11.028.400.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 88327085 یلخاد  یه  دیرخ  هرادا  مهدزاود  هقبط  کالپ 1  باداش  ناردارب  نابایخ  بنج  نادنمرنه  کراپ  یوربور  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

صیخشت یسررب و  ، ینف یفیک ، یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   تبون
تیحالص

1401/05/24 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 0001/142/م ط یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/05/25   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسون حرط  هب  طوبرم   FIELD SIGNAL INDICATOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یلام ناوت  یاراد  طیارش و  دجاو  ناگدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا  ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش  نارهت  ناهفصا -  هداج  رتمولیک 15   :: سردآ سردآ
یلخاد 122 و 125 نفلت 22057154-021 و 02122054890  ش 16  یزاریش ) ظفاح   ) یدیعس دیهش  خ  اقیرفآ )  ) الدنام نوسلن  نارهت خ  رتفد 

5-33808350-031 :: نفلت :: WWW.ICIICALB.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید هزادنا   هزادنا هرامش   هرامش هاگتسد   هاگتسد   4040 وو     44 رتیم   رتیم هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

FIELD S IGNAL INDICATORFIELD S IGNAL INDICATOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44
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الئوزنو ناریا و  کرتشم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ivbb.ir :: عبنم تسیب وعبنم تیاغل  هام 1401  دادرم  مهدجه  زا   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت یاهزور  زا  ریغب  مایا  هیلک  هام 1401  دادرم  مشش 

5583449 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رسنالاب دول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

کی 51 یفنم  هقبط  رد  عقاو  کناب  سنارفنک  نلاس  : تاداهنشیپ ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
کالپ 50 باتهام  هچوک  لوئس  نابایخ  ییاهب  خیش  نادیم  : کناب یناشن 

:: 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

الئوزنو ناریا و  کرتشم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامهرامش دادرم  مشش  تسیب و  تیاغل  هام 1401  دادرم  مهدجه  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  زا  ریغب  مایا  هیلک   1401

ivbb.ir :: عبنم دادرمعبنم مشش  تسیب و  تیاغل  هام 1401  دادرم  مهدجه  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت یاهزور  زا  ریغب  مایا  هیلک  هام 1401 

5583451 :: هرازه هرازه فلا و بدکدک   یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  : ینف تاداهنشیپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
داهنشیپ ییاشگزاب  نامز  هام 1401  دادرم  ما  یس  زور  حبص  تعاس 12:00 

هام رویرهش  مجنپ  هبنش  زور  حبص  تعاس 12:00  تکاپ ج  ییاشگزاب  نامز  : تمیق
1401

وکسیس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی یفنم  هقبط  رد  عقاو  کناب  سنارفنک  نلاس  : تاداهنشیپ ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
کالپ 50 باتهام  هچوک  لوئس  نابایخ  ییاهب  خیش  نادیم  : کناب یناشن 

:: 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

رسنالاب رسنالاب دول   دول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/03 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/26هرامش خیرات 1401/05/22  زا   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/26عبنم خیرات 1401/05/22  زا   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ دادعت 293.100 هب  هیحان 1 و 2  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  86/151/784/549: دروارب

لایر  6/030/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  هد  ات  رثکادح  یگداما  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  راهچ  دیرخ  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1.300.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 34496274 و 04134448095 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4-1401/3-1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5584580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 32000  هب  خودیود  هرد ، هچب  دوعس ، هک  یریسم  یشکلباک  یرافح و  رتم  لوط 35500  هب  دوعس  هکی  قلغاب ، ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننار اب  هارمه  زوس  هناگود  احیجرت  راک  یراوس و  یوردوخ  هاگتسد  نیمأت 38 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242555 :: نفلت :: www.khorasansh.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

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایرزا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

82-9-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584585 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرال ناتسرهش  هیورانب  شخب  رد  قرب  یورین  عیزوت  یاه  هکبش  تن  یشوماخ و  عفر  تاقافتا ،  عفر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 220/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 878/638/652  غلبم 

تاکرادت روما  سراف -  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  لدعم  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ

07132317869 :: نفلت :: -Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main-www.farsedc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوردوخ یوردوخ هاگتسد   هاگتسد   3838 نیمأت   نیمأت یشکلباک - - یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 99

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش تنتن   وو   یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر تاقافتا ،  ،  تاقافتا عفر   عفر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 10-5-1400-م یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/31هرامش خیرات 1401/05/23   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم لیوحت 1401/05/31  خیرات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/07

5584587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاهحرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دروآرب غلبم 

8.592.182.000

: هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
345000000

:: سردآ سردآ

02433122128 نفلت : ولناصا  داجس   :: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م - 3 - 8 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/23  دانسا  تفایرد   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/5/31  لیوحت   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم  یورین  هیذغت  لاقتنا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 13.500.000.000 

لایر هدرپس 540.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122128 :: 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

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

زکارم زکارم یورین   یورین هیذغت   هیذغت وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-5-12  - :: م یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/31هرامش خیرات 1401/05/23  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/07عبنم خیرات 1401/06/01  زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584599 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/08دکدک   خیرات 1401/06/08  زا   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  زکارم  یورین  هیذغت  لاقتنا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

2433122128 :: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-5-12-م یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/07هرامش  1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584602 :: هرازه هرازه خروم 1401/06/08دکدک   تیاغل   1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  زکارم  یورین  هیذغت  لاقتنا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ولناصا  2433122128 :: 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

هیذغت هیذغت وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

زکارم زکارم یورین   یورین هیذغت   هیذغت وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

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

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5584694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد تارابتعا  لحم  زا   WAN هکبش تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتور تروپ - چیئوس 10  تروپ - چیئوس 24  تروپ - چیئوس 12  لوژام -  یرونربیف -  لوژام  - 

.دشاب یم  لوبق  دروم  دقن  هجو  زیراو  ای  تابلاطم  زا  رسک  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر - نیمضت 1.212.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: نفلت

ناگزمره  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق - هاگورین  نوتیز  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ
اهرابنا تاکرادت و  روما  رتفد  ناگزمره  قرب  عیزوت  تکرش  ییاشگزاب :

076 و 076-31201526  - 31201529 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

074  - 31201402: هناخریبد سکاف   :: 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

نیکرتشم5582940 یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  هیهت  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5584088 یتنآ  سنسیال  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

WANWAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راکتبا  :: عبنم اتعبنم  1401/05/25  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583329 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  سار   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) اند دمحاریوب و  لنوت  هار  ییانشور  متسیس  یاقترا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ناگنتنایم  همد -  یعرف  هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

دیدجت )  ) ناتسا ینایرش  یاه  هار  یلصفم  یاه  کولب  لمح  بصن و  هیهت و  - 
( دیدجت  ) ناتسا یاه  هار  درس  یشک  طخ  - 

هدن توت  تخس -  یس  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
هواتاپ تخس  یس  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

مریمس  تمس  هب  هزوح  یاهتنا  ناهفصا  جوسای  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
دیلقا جوسای  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقن لمح و  نادیم  جوسای  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یگدیسر  نامیپ و  هرادا  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir sajar.mporg.ir www.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

ینایرش ینایرش یاه   یاه هار   هار یلصفم   یلصفم یاه   یاه کولب   کولب لمح   لمح وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یعرف -  -  یعرف هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب لنوت -  -  لنوت هار   هار ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

1616
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 68 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mdcjtmf7x8rpz?user=37505&ntc=5583329
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5583329?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هواک یتعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( لوا تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش یهگآ 1401/05/26  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو  نایاپ 

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یریق تلافسآ  یگنس و  حلاصم  شخپ  لمح و  هیهت ، یکاخ ، تایلمع  لماش  یزاسهار  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  هواک  یتعنص  رهش  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداصتقا هژیو  هقطنم  یتعنص و  رهش  رباعم  ینتب  لوادج  یارجا  هیهت و  بویعم و  تلافسآ  تمرم  یریگزرد و  نامیس ، اب  درس  تلافسآ  تیبثت  اجرد و  تفایزاب 

عبرم رتم  دودح 100/000  ساسا ، ریزو  ساسا  حلاصم  نت  دودح 26/000  یکاخ ، تایلمع  بعکمرتم  دودح 80/000  تلافسآ ، نت  دودح 28/000  نازیم  هب   ) هواک
هصقانم یرازگرب  قیرط  زا  ار  یراک ) لودج  بعکمرتم  دودح 1100  نامیس ، اب  تلافسآ  حلاصم و  تیبثت  عبرم  رتم  دودح 60/000  تلافسآ ، یریگ  هکل  بیرخت و 

هقباس یاراد  هجدوب ) همانرب و  نامزاس  طسوت  هدش  تیحالص  نعت  دناب  هار و  هتشر  رد  هیاپ )  ) هبتر 3 لقادح  ندوب  اراد   ) تیحالص بحاص  یاهتکرش  هب  یمومع 
راک لقادح 2  ماجنا  هقباس  هک  هواس  ناتسرهش  هدودحم  رد  عقاو  تلافسآ  یگنس ، حلاصم  هدننک  دیلوت  یاهتکرش  ای  هصقانم و  عوضوم  اب  هباشم  راک  هبتر 2  لقادح 

.دیامن راذگاو  دنشاب ، یم  اراد  تکرش  تیلاعف  تدم  لوط  رد  ار  هصقانم  عوضوم  هباشم 

دوب  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لایر غلبم 15/000/000/000   ) هصقانم رد  تکرش  هدرپس 

لوا هقبط  کالپ 16 ، یقرش ، مهدزناش  هچوک  یقهیب ، راولب  نیتناژرآ ، نادیم  نارهت ، رد  عقاو  تکرش  نیا  یزکرم  رتفد  هناخریبد   :: سردآ سردآ
قوف یناشن  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد  میلست 

( اناوت یاقآ   ) یلخاد 223 دازریش ) یاقآ  یلخاد 232(  88730418 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-10-12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  : دانسا هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیبثت تیبثت وو   اجرد   اجرد تفایزاب   تفایزاب یریق ، ، یریق تلافسآ   تلافسآ وو   یگنس   یگنس حلاصم   حلاصم شخپ   شخپ وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت یکاخ ، ، یکاخ تایلمع   تایلمع لماش   لماش یزاسهار   یزاسهار تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یداصتقا یداصتقا هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم وو   یتعنص   یتعنص رهش   رهش رباعم   رباعم ینتب   ینتب لوادج   لوادج یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت وو   بویعم   بویعم تلافسآ   تلافسآ تمرم   تمرم وو   یریگزرد   یریگزرد نامیس ، ، نامیس اباب   درس   درس تلافسآ   تلافسآ

1717

ییارجا ییارجا تایلمع   تایلمع ناتسوب -  -  ناتسوب یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   ییاریپزاب   ییاریپزاب یزاسهب ، ، یزاسهب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناتسوب -  -  ناتسوب یزاسون   یزاسون وو   ییاریپزاب   ییاریپزاب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
ناتسوب ناتسوب یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم

1818
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هصقانم قیرط  زا  ار  دشاب  یم  کیفارت  لقن  لمح و  ینارمع و  ینف و  یاه  تنواعم  هب  طوبرم  هک  لیذ  هحورشم  یاه  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع 

موس  تالحم -  هعسوت  حرط  رد  رفولین  یریبش و  یاه  ناتسوب  یزاسون  ییاریپزاب و  ییارجا  تایلمع  - 
موس  هقطنم 10 -  تالاحم 1401  هعسوت  حرط  رد  برع و ...  دیهش  رازه  یمظان  ینارهت ، یاه  ناتسوب  یزاس  بسانم  ییاریپزاب و  یزاسهب ، ییارجا  تایلمع  - 

هعسوت حرط  رد  نارحب و ...  هلوس  نوحیج ، نابایخ  رگالول ، دجسم  رانچ ، تفه  روپ ، ینغ  یاه  ناتسوب  یتشادهب  سیورس  یزاسزاب  تمرم و  ییارجا  تایلمع  - 
موس  هقطنم 10 -  تالحم 1401 

حطس رد  و ...  (ع ) ادهشلادیس ع ، )  ) قداص رفعج  ماما  ع ،)  ) موصعم هدراهچ  ع ،)  ) بلاطیبا نبا  یلع  لماش  دجاسم  یزاسزاب  تمرم و  ییارجا  تایلمع  هژورپ  - 
موس هقطنم 10-

، لیمک نابایخ  تشدلارصق ، نابایخ  ع ،)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاه  سردآ  لماش  هقطنم 10 ، هیحان 1  رد  هراوس  رباعم  میمرت  ریمعت و  تشادهگن ، تایلمع  یارجا  - 
مود  لاس 1401 -  یوضترم و ...  نابایخ 

موس هقطنم 10 - کیفارت  رابنا  نیمات  تهج  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  دیرخ  رباعم -  یرو  هرهب  ینمیا و  یاقترا  - 
رد یلحم  هعسوت  سایقم  کچوک  یاه  هژورپ  یسدنه و  ماما  دورو  ورو  تاحالصا و  یارجا  اب  زیخ  هثداح  طاقن  یزاس  نمیا  رباعم -  یرو  هرهب  ینمیا و  یاقترا  - 

موس هقطنم 10- رباعم 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  یهاوگ  نامتخاس و  ای  هینیا  لقادح  هبتر  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  یلا 4: یاه 1  فیدر  : یضاقتم طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا ریغ  هب  ( ) فلا  ) تکاپ رد  ار  غلبم ) دادعت   ) یراک دازآ  تیفرظ  رب  ینبم  یراهظا  دوخ  مرف  تیحالص و  یهاوگ  ریوصت  هصقانم  دانسا  لیوحت  نامز  اراد و  ار  روشک 

یرادرهش هناگ  قطانم 22  رد  ناراکنامیپ  روما  اهدادرارق و  هناماس  وضع  نینچمه  .دهد  رارق  یتلود ) هتسباو و  یاه  تکرش 
یم یمازلا  هصقانم  رد  تکر  تهج ش  نارهت  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ   ) تقوم همان  یفرعم  هئارا 

دانسا لیوحت  نامز  اراد و  ار  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزا  زا س  تیحالص  یهاوگ  یربارت و  هار و  لقادح 5  هبتر  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  فیدر 5: .دشاب 
رارق یتلود ) هتسباو و  یاه  تکر  زا ش  ریغ  هب  ( ) فلا  ) تکاپ رد  ار  غلبم ) دادعت   ) یراک دازآ  تیفرظ  رب  ینبم  یراهظا  دوخ  مرف  تیحالص و  یهاوگ  ریوصت  هصقانم 

یرادرهش هناگ  قطانم 22  رد  ناراکنامیپ  روما  اهدادرارق و  هناما  وضع س  نینچمه  .دهد 

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

:: نفلت :: http://providers.Tehran.ir http://region10.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
business.tehran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتسگ سراپ  نارمع  دس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ناهفصا  زاریش -  هاردازآ  هژورپ  هب  طوبرم  تلافسآ  دیلوت  و  یگنس |  ینتب و  ینف  هینبا  یکاخ ، تایلمع  زا  یشخب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یاه 09171040293 و 09393897431 نفلت  هرامش   :: 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

یگنس یگنس وو   ینتب   ینتب ینف   ینف هینبا   هینبا یکاخ ، ، یکاخ تایلمع   تایلمع زازا   یشخب   یشخب ناونع : : ناونع 1919
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 1 - 9 - 80 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/5/24  دانسا  تفایرد   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 5  هب 

عولط  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584598 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج ناتسرهش  حطس  رد  ملعم  نازابناج و  یربهر ،  یاهراولب  رباعم  ییانشور  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یور هصقانم  هرامش  رکذ  زاریش -  نیطسلف  هبعش  تراجت  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 220.000  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه هنیزه  هیلک  تخادرپ  زاجم -...  یکناب  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  ربتعم  همن  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1.163.476.910  نیمضت  هدوب - یمازلا  فلا  تکاپ 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک 

اردصالم  نیطسلف و  لصاف  دح  لدعم  نابایخ  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ
تاکرادت روما  سراف -  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  لدعم  نابایخ  زاریش  (: فلا تکاپ  ) دانسا لیوحت  لحم  سردآ 

تاعامتجا نلاس  مراهچ -  هقبط  سراف -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  : هصقانم یرازگرب  لحم 

07132317869: تاکرادت روما   - 07132319374 - 80 :: نفلت :: setadiran.ir 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

هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناتسزوخ عولط   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابایخ غارچ  هیاپ  ییانشور و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نامیپ 13.907.000.000  هیلوا  غلبم 

لایر نیمضت 1.390.700.000  غلبم  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهراولب اهراولب رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ وو   ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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لت هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  موس  هلحرم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093005000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 4هرامش یلا  زا 1401/5/18  دانسا  تفایرد   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناتسزوخ میسن   :: عبنم تعاسعبنم یلا  زا 1401/5/25  تاداهنشیپ  لوبق   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم  14:30

5584686 :: هرازه هرازه خرومدکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادرپرون تهج  یقرب  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 11.678.000.000 

یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5583741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  هبعش  یدالوف 17  یقرب  هرکرک  یارجا  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

یزادرپرون یزادرپرون تهج   تهج یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 68 ھحفص 17 
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-63و 1401-64و1401/65و1401/114و89-1401 یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   11/416/600/000: دروارب مرگ  طخ  شور  هب  سابعردنب  کی  هیحان  ینیمز  یاه  سیورس  یاه  تیلاعف  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   12/251/400/000 دروارب : مرگ  طخ  شور  هب  سابعردنب  راهچ  ود و  هیحان  ینیمز  یاه  تسپ  سیورس  یاه  تیلاعف  ماجنا  یراذگاو 

لایر   32/494/294/179: دروارب سابعردنب  ناتسرهش  هزوح  هدودحم  رد  نیکرتشم  سیورس  حالصا  روتنک و  ضیوعت  باعشنا  بصن  تایلمع  ماجنا 
لایر   35/618/649/000: دروارب نایسراپ  ناتسرهش  قرب  تیریدم  رد  وضوخ  ناتسغاب  فلخ  ویش  نایسراپ  رد  عقاو  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  هژورپ 

ناگزمره ناتسا  مشق  هگنل -  ردنب  دابآ  یجاح  کساج  یحاون  رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -   : :: سردآ سردآ
79136-75115: یتسپدک  1954: تبث :10101335577 ش  تکرش هسانش   411143589315: یداصتقا دک 

07631201522 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07631201402 :: 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

رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ  رثکادح  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5584151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ ربتعم  هدننک  نیمأت  زا  ار  دوخ  هناخراک  تهج  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  نیا  پاچ  یاه  هنیزه  لایر -  نیمضت 500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش هناخریبد  لوا ، هقبط  کالپ 38 ، یبرغ ) نازرقا  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص ، کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت ، : یداهنشیپ یاه  تکاپ  لاسرا   :: سردآ سردآ
رهشوب جوراس  یللملا  نیب 

یلخاد 116  02188670711 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - - سیورس سیورس حالصا   حالصا وو   روتنک   روتنک ضیوعت   ضیوعت باعشنا   باعشنا بصن   بصن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا هیحان - - هیحان ینیمز   ینیمز یاه   یاه سیورس   سیورس یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح حرط   حرط هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا

2424

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   6262 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 :

زا 68 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jvk53xt9elmjx?user=37505&ntc=5583062
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5583062?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4h3bkezqevkzx?user=37505&ntc=5584151
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5584151?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  درادناتسا  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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  بای  سوریو  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003094000007 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودج  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7195657713 یتسپ :  دک  هچوک 73 ،  یوربور  یرهطم  هار  راهچ  زا  رتالاب  تشدرصق  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6290901-0711  ، 36290901-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36290901-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاریمعت یرادهگن و  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000297 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارش  قبط  - 

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

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

تمیق داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد.دشاب  یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مالعا  زا  لبق  هناخراک  لحم  رد  یرازفا  مرن  یومد  هئارا  یروضح و  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب لصاح  سامت  یمشاه  سدنهم  یاقآ  هرامش 01143132612  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای سوریو   سوریو دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2626

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 68 ھحفص 19 
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زوریفماک نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوریفماک تشادهب  هکبش  رازفا  مرن  رازفا  تخس  هکبش و  ینابیتشپ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090515000019 زاین :  هرامش 

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

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

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تاررقم  قبط  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

43625104-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43625104-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوریفماک زوریفماک تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن رازفا   رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 68 ھحفص 20 
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6.490.000.000 دروآرب ) تسویپ تاصخشم  تادنتسم و  قبط  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  دراه  سنسیال و   ، رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر

1101001551000025 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310f لدم  TB 12 تیفرظ  FC رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 150 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یصوصخ  طیارش  تاصخشم و  تادنتسم و  کرادم ، قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال  ، ، رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 600E لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  نیالنآ  سنسیال  دیدمت  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دوجوم  هاگتسد  یلبق  سنسیال  تاعالطا 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک 
1101010064000047 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-600E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یوضر  یاقآ  ای 02164512614  ولماش و  یاقآ  هرامش 02164512646  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512234-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات.تسویپ  تسیل  قبط  ناتسا  بعشو  سرافیعامتجا  نیمات  لک  هرادا  یرازفا  تخس  تازیهجت  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.یموب 

1101005459000021 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  نفلت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7184735154 یتسپ :  دک  هچوک 15 ،  شبن  ناخراتس ، راولب  یادتبا  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36491370-071  ، 36491403-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36491348-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

600600 EE  لدم لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 3030

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3131

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

5584340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  هیولسع  یرادرب  هرهب  زکرم  یرون  ربیف  لباک  یارجا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000346 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب زکرم   زکرم یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3232

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
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاهن 1401 هخسن  رپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201003546000027 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ییاهن 1401 هخسن  رپسک  سوریو  یتنآ  سنسیال و  دیرخ  - 
ددرگ لیمکت  تسویپ  تسیل  قبط 

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

1401/05/29 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  ددرگ و  اضماو  رهم  لیمکت و  تسویپ  دادرارق  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قبط  تاصخشمو  دادعت 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   - یمالسا یروهمج  راولب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613191

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپسک رپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ربراک  دادعت 50  هب   Kaspersky Endpoint Security for Business – Select دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000121 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 50 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  یسیو  یاقآ  سامت 09189989500  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ربراک   ربراک   5050 دادعت   دادعت هبهب     Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  – Select Select دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف 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 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  هب  طوبرم....و  سکونیل  لماع  متسیس  ود  هداد و  هاگیاپ  یناسر  زورب  oracle app,db و  یاهرورس ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  تسویپ  تسیل  قبط  ماگ  ساملا 

1101000017000062 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا سکونیل و  لماع  متسیس  ود  ینابیتشپ  تامدخ  هداد و  هاگیاپ  یناسر  زورب  یاهرورس oracle app ,oracle db و  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد  تسویپ  تسیل  قبط  ماگ  ساملا  یرادا  نویساموتا  هب  طوبرم  نابیتشپ  هخسن  یبایزاب  رونام 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا هبهب   طوبرم....و   طوبرم....و سکونیل   سکونیل لماع   لماع متسیس   متسیس ودود   وو   هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ یناسر   یناسر زورب   زورب وو     orac le app,dboracle app,db یاهرورس یاهرورس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
ماگ ماگ ساملا   ساملا

3535
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5583463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MECHANICAL SEAL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000651 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5583685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148558 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لرتنک درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/12/03 عورش :  خیرات 
1400/12/08 نایاپ :  خیرات 

1401/05/29 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MECHANICAL SEALMECHANICAL SEAL ناونع : : ناونع 3636

لرتنک لرتنک درب   درب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5583722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148959 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

land ti 814 نژیوومرت نیبرود  یرطاب  کپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/03 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/05/31 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454134 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص نویساموتا  هب  طوبرم  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
12 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

land ti 8 14land ti 8 14 نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب کپکپ   ناونع : : ناونع 3838

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3939
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52452960 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/01هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن قبط  سنمیز   37kw ولبات تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  حرش  لماک  تاصخشم   C7 لزید ددع  کی  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003386 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  حرش  لماک  تاصخشم   C7 لزید ددع  کی  تظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشقن هشقن قبط   قبط سنمیز   سنمیز   3737kwkw ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4040

C7C7  لزید لزید ددع   ددع کیکی   تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-976-PHS-85523-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5584534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 10-06-1401 عورش 24-05-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - ABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454591 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوکنا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLEABB MOULDED -CASE CIRCUIT BREAKERS 3 POLE ناونع : : ناونع 4242

ردوکنا ردوکنا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاشتکا تیریدم  داتس  نامتخاس  یفنم 1و2  یاهگنیکراپ  رتائت ،  یفمآ  نلاسرد  ( رلکنیرپسا  ) بآ کیتاموتاءافطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093687000074 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1set دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریاس ، تمیقزیر تمیقداهنشیپ و  هئاراو  لیمکت  ، زاین مالعااب  طبترم  یراک  هموزر  ندوباراد  ینمیا  تیحالص  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هتساوخدانسا  کرادم  هیلک  یرازگراب  ، دوش یرازگراب  هناماسرد  طرش  شیپ  هنوگره  نودب  تمیقداهنشیپ  تسراکنامیپ ، هدهعرب  ینوناق  تاروسک 

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702207-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: 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

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ناتسرهش  فرصت  بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000187 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 500000 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  1 دادرارق راکنامیپ - اب  تاروسک  هیلک  - دروآرب 836/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38312028-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: 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

(( رلکنیرپسا رلکنیرپسا  ) ) بآبآ کیتاموتاءافطا   کیتاموتاءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 4444

فرصت فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگولج   یریگولج قیرح   قیرح افطا   افطا یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع زازا   تبقارم   تبقارم وو   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 4545

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5583571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/05/30 دیدمت :  خیرات 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-887-794 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5584133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 24-05-1401- لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  ناتسلگنا -  C-Tec تکرش تخاس  یدنبرکیپرازبا  هکبش و  تراک  قیرح ،  نالعا  یولبات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 29-05-1401

:: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 4646

یدنبرکیپرازبا یدنبرکیپرازبا وو   هکبش   هکبش تراک   تراک قیرح ،  ،  قیرح نالعا   نالعا یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 4747
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه   GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002567 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   Drager Pac 6500 H2S لدم  H2S زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقلعتم هارمه   GAS DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ )
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0210033 اضاقت : هرامش 
تسیمازلا زهجم  نویساربیلاک  الاک و  تلاصا  یهاوگ  هئارا 

دشاب یراج  لاس  دیلوت 
لاس ود  لقادح  یتناراگ 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه   GAS DETECTORGAS DETECTOR ناونع : : ناونع 4848
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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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  تازیهجت  ددع  کی  مادک  ره  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001694 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 : 

1401/08/20 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع کیکی   مادک   مادک رهره   ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454519 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/31هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلعش زاس  راکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5584459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس زاگ   GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000043 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیورا اریو  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GASCLIP هدنزاس عجرم   MGC لدم جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

هلعش هلعش زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 5050

جنس جنس زاگ   زاگ   GAS DETECTORGAS DETECTOR ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط  هکبش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  ملق  لماش 7  مالعتسا 

1101093023000471 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو   دشاب   دشاب یمیم   ملق   ملق لماش  77   لماش مالعتسا   مالعتسا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت حرط  هئاراو   DMR ییویدار هکبش  یبای  ناکم  ییامناج و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000121000119 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218032-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یرواتفو  تسارح  دات  دروم  هک  ییاهتکرش  طقف  - تسویپ تسیل  قبط  نومزآ  نلاس  تهج  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرادار مالعتسا  رد  تکرش  قح  هاگشناد 

1101092225000003 زاین :  هرامش 
ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعب  هتفه  کی  تخادرپ.دوش  هداد  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  سنجو  روتکاف  شیپ   - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   - تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تشگرب  سنج  ینف  سانشراک  دات  مدع  تروصرد  دوش  یم  ماجنا  زکرم  ینف  سانشراک  هیداتو  سنج  لاسرا 

دک مولع ،  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  - ینایزد یصصخت  قوف  کینیلک  - یتاقالم هار  هس  یتشهب - دیهش  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4916694667 یتسپ : 

32450860-017  ، 32250050-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220809-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعسوت هعسوت حرط   حرط هئاراو   هئاراو   DMRDMR ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یبای   یبای ناکم   ناکم وو   ییامناج   ییامناج یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 5353

نومزآ نومزآ نلاس   نلاس تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک زکرم  هب  ریگدزد  نیبرود و  لاصتا  روظنم  هب  یرونربیف و ...  لیبق  زا  یطابترا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003749000011 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ یموس  تعنص  جیورت  هدننک  هضرع  عجرم   SUMITOMO یتراجت مان  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   cm 1/2 زیاس یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل رد  رغت  زا  .دریذپ  تروص  تسیل  ساسا  رب  تمیق  داهنشیپ   . تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  یمامت  هدوب و  هباشم  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  امرفراک  هب  لیوحت  تست و  زا  دعب  اه  تخادرپ  هیلک  .دشاب  یم  مانشوخ  یموب  تکرش  اب  تیولوا  .ددرگ  یراد  دوخ 

3813914988 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  یسودق  راولب  ( کلم ) ییاجر دیهش  نابایخ  یاهتنا  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226011-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240051-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  زوسن  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000239 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک زکرم   زکرم هبهب   ریگدزد   ریگدزد وو   نیبرود   نیبرود لاصتا   لاصتا روظنم   روظنم هبهب   وو ...  ...  یرونربیف   یرونربیف لیبق   لیبق زازا   یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

زوسن زوسن لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000928 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار نتوه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XPIRE یتراجت مان   H 720 لدم ریاف  یلپمآ  اب  راد  نوفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

تراجت رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HANSONG ELECTRONIC هدنزاس عجرم   XP-1750C لدم رواپ  رسکیم  الاک :  مان 
نیباک

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رنه روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  متفه 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5757
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چیئوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000395 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیب  رابنا  ردالاک  لیوحت  یناریا  دنرب  تسویپ  تاصخشم  قبط  تروپ  چیئوس 16 دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هاگشناد  تسارح  دات  دشابیم  ههام  ات 5 3

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما شیاپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000040 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1616 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

یتینما یتینما شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5959
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1101092500000110 :: 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

5583672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمیات سا  یپ  یج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000110 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب اتفا ) ) امن هناورپ  زوجم  یاراد  هدننک  تکرش  .تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط.رمیات  سا  یپ  یج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5583675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   CAT6 رک و یرون 24 و 48  ربیف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000802 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC
هقلح ( لور )1 دادعت : 

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

یاقآ اب 88115217  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  یریگراب  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  یدیعس 

تسا

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمیات رمیات ساسا   یپیپ   یجیج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

CAT6CAT6 وو   رکرک     4848 وو   یرون  2424   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  تیک  ریپیر  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000472 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HYTRA هدنزاس عجرم   HYTRA یتراجت مان   RD98X لدم  MHz 174-136 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  دنلزوین  هدنزاس  روشک   TAIT هدنزاس عجرم   TAIT یتراجت مان   TB9100 لدم  MHz 174-136 سناکرف  P25 لاتیجید یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ایناپسا هدنزاس  روشک   TELTRONIC هدنزاس عجرم   TELTRONIC یتراجت مان   DT- 410 لدم  MHz 370-350 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

سیئوس هدنزاس  روشک   COMLAB هدنزاس عجرم   COMLAB یتراجت مان   MU-U-x-0 لدم  MHz 470-465 سناکرف  Master Unit Tetra رتیپیر الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

سیئوس هدنزاس  روشک   COMLAB هدنزاس عجرم   COMLAB یتراجت مان   RU-G-0-2 لدم  MHz 470-380 سناکرف  Remote UnitTetra رتیپیر الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  میعز  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  میعز  یتراجت  مان   ZFROS لدم  MHz 2700-88 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  میعز  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  میعز  یتراجت  مان   FRU لدم  MHz 470-380 سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HYTRA هدنزاس عجرم   HYTERA یتراجت مان   RD625 لدم  VHF:136-174 MHz سناکرف لاتیجید  یتارباخم  رتیپیر  الاک :  مان 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/11 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تیک تیک ریپیر   ریپیر ملق   ملق   88 ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5583950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
microsoft surface ناونع : 

14011849 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

microsoft surfacemicrosoft surface ناونع : : ناونع 6363

یگنهرف یگنهرف زکارم   زکارم یارب   یارب کیرتکلا   کیرتکلا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف زکارم  یارب  کیرتکلا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000209000031 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلعوبلآ دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  لتورکیم  یتراجت  مان   KX-TSC29 CID لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EM10C لدم نفورکیم  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   PI-10 لدم نفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   supra یتراجت مان   SR145WL لدم توف  لاچخی 5  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
کینورتکلا انیم  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   STB961T2 لدم نویزیولت  لاتیجید  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

عجرم کیرتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم  سراپ  یتراجت  مان   JA43DFNS لدم  in 43 زیاس رنویت  لاتیجید  هدنریگ  یاراد  تخت   LED FULL HD نویزیولت الاک :  مان 
هموک زاس  ینآ  نامتخاس  هار و  هینبا و  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ یدقن  تروصب  هیوست  ددرگ  لاسرا  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  دشاب  یتسویپ  لیاف  قباطم  مالقا  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب

5715777999 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یوربور  رفامه  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33445020-044  ، 3345018-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469762-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیز طیحم  تظافح  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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش بایریسم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000035 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  اب  هکبش  بایریسم  دیرخ  - 

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

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

رد .ددرگ  یم  ماجنا  یلام  یرادا و  لحارم  یط  نآ  دأت  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  لماک  تروص  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  رب  یلامتحا  نایز  ررض و  هنوگره  هدش و  هداد  تدوع  الاک   ، دأت مدع  تروص 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر نویزیولت -  هکبش -  لباک  رتویپماک -  دراه  هکبش -  چیئوس  ریوصت -  طبض  هاگتسد  نیبرود -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000263 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش بایریسم   بایریسم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

کرکر نویزیولت -  -  نویزیولت هکبش -  -  هکبش لباک   لباک رتویپماک -  -  رتویپماک دراه   دراه هکبش -  -  هکبش چیئوس   چیئوس ریوصت -  -  ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نیبرود -  -  نیبرود ناونع : : ناونع 6666
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5583463MECHANICAL SEAL(26 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5584089 تخس  تازیهجت  ینابیتشپو  هحفص 18)یرادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدنبرکیپرازبا5584133 هکبش و  تراک  قیرح ،  نالعا  هحفص 30)یولبات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرادرب5584340 هرهب  زکرم  یرون  ربیف  لباک  یارجا  هحفص 18)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریوصت5584528 توص و  طبض  هاگتسد  هتسب -  رادم  نیبرود  یفقس -  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
یلوتفم قرب  لباک  هکبش -  لباک  هکبش -  تحت 

هحفص 50) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماع5584579 متسیس  ود  هداد و  هاگیاپ  یناسر  زورب  oracle app,db و  یاهرورس ینابیتشپ 
ماگ ساملا  یرادا  نویساموتا  هب  طوبرم....و  سکونیل 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیرز  رباعم  هدایپرباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000039 زاین :  هرامش 

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

عبرم رتم  5000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  مالعتسا  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/9190 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583529 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/05/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنورا - انیسروپ - یداباکسب - زیرهم - رح  ) ور هراوسربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناشورف گنر  ناگدنشورف -  هتشر  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  نامتخاس - هینبا و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
یلخاد 109  33644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ 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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرزاب تکار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090260000387 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا تسویپ  تمسق  رد  یلامو  ینف  داهنشیپ  هیارا  نینچمه  دشابیمن  دات  در.وم  هباشم  دک  ناریا  تسیمازلا  الاک  دکناریا  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوسربعم   هراوسربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 6868

یسرزاب یسرزاب تکار   تکار ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  ینمیا  مالقا  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000060 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/24 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رباعم  یشک  طخ  تهج  نت  کی  صوصخم  رنیت  نت  کی 3  هجرد  یکیفارت  درز  گنر  نت  کی 7  هجرد  یکیفارت  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درجوربرد لیوحت  رهش 

1101091714000025 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  درجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سانور ییایمیش  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سانور  یتراجت  مان   kg 30 بلح  RTB-787 گنر دک  ییزج  کی  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 10000 دادعت : 

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

زا سپ  هاگشیامزآ  دات  اب  درجوربرد  لیوحت  نت  کی  صوصخم  رنیت  نت  کی 3  هجرد  یکیفارت  درز  گنر  نت  کی 7  هجرد  یکیفارت  دیفس  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  تاعالطا  تهج  دوش  هداد  هئارا  نیگنایم  عمجرس و  تروصب  تمیق  نمض  رد  دوش  یم  تخادرپ  هجو  کیفارت  لوئسم  داتو  لیوحت 

6915679545 یتسپ :  دک  راهب ،  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42500901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42533093-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج نتنت   کیکی   صوصخم   صوصخم رنیت   رنیت نتنت   کیکی  33   هجرد   هجرد یکیفارت   یکیفارت درز   درز گنر   گنر نتنت   کیکی  77   هجرد   هجرد یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 68 ھحفص 48 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت و ینف و  تاصخشماب  هریغ  ریگ و  تعرس  ، یکیفارت هلیم  یکیفارت ،  هکشب  لیبق  زا  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس هس  قاروا  اب  تخادرپ  یتسویپ  نیوانع 

1101001144000065 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502007202   cm 90 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصرد دوس 15  اب  هلاس  هس  تلود  هنازخ  قاروا  اب  تخادرپ  دوشیم -  تدوع  دشاب  تساوخرد  زا  ریغ  الاک  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراد تسویپ  - دنیامن هئارا  یلک  تمیق  نایربکا - دازهب   09149151464 لاوئس هنوگرهدنیامن  تسویپ  روتکاف  شیپ  سامت و  هرامش  دشابیم - هنالاس 

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   ریگ   ریگ تعرس   تعرس ،، یکیفارت یکیفارت هلیم   هلیم یکیفارت ،  ،  یکیفارت هکشب   هکشب لیبق   لیبق زازا   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هعومجم   هعومجم کیکی   ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 68 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5583597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/05/29 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرزاب5583639 هحفص 46)تکار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوراف ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

کشخ کشخ ژراش   ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب -- لایسکاوک لایسکاوک قرب   قرب لباک   لباک هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ پات - - پات پلپل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 68 ھحفص 50 
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.دشاب ( الاک تاصخشم   ) یتسویپ تسیل  قبط  دیاب  امتح  مالقا  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095188000006 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  جوراف  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( Matebook ASPIRE3 (A315-56-53WP لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ACER هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نایششوک دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   KEY MOUSE ELECTRONIC ENTERPRISE یتراجت مان   TK-9101 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

یفیس اضر  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEON یتراجت مان   CAM6180 لدم یشخرچ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 1 عطقم حطس  یسم  سنج   4/5c-2v لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هرک  ROCKET تکرش زا   ROCKET یتراجت مان   ES18-12AH لدم  V 12 یجورخ ژاتلو   mm 167 عافترا  181x76 mm داعبا کشخ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یبونج
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
دمحم ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HOWEEL یتراجت مان   4CHS standalone لدم لاناک  عون 4   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ییاضر
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ( الاک تاصخشم   ) یتسویپ تسیل  قبط  دیاب  امتح  مالقا  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9481913759 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  جوراف ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36422711-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36422066-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 68 ھحفص 51 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000393 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناگنک  رهش  هتسب  رادم  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یرازگراب  زاین  دروم  کرادم 
1101004069000134 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکاما نکاما ریگدزد   ریگدزد وزیپ   وزیپ ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 7575

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  لماک  تاحیضوت  هک  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هب 10  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000556 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

رانچ هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لماک  تاحیضوت  هک  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هب 10  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42411241-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 7777
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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 15 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یتساوخرد  حرش  قبط  دیرخ  (. یناریا یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  ) یبناج تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا.هدش 

1101093498004645 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  انروس  یتراجت  مان   IAP.SR.ND-E2430S لدم بش  رد  دید  تباث  زنل  اب  لسکیپ  اگم  ماد 4  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 

هاگتسد 1166 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط  یناریا  یالاکدیرخ  تیولوا  یبناج  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلام ینف و  ندرک  تسویپ  .1 زافرابنا هیولسع  هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.رابنادیسرزا  سپ  هزور  30 یرابتعادیرخ.تسا

07731312253 .تسیمازلا

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5584388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   ، تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب  ناسرلوپ  وردوخ  زیهجت  تهج  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004076000017 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هیاپ  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000007 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   MIC-7502-Z30B لدم  PTZ Dome هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

30X optical Zoom or better -: تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  لیوحت - زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یداهنشیپ ) یالاک  ربمان  تراپ  دنرب و  رکذ  لماش   ) تمیق داهنشیپ  گرب  دانسا و   . EUROPE,Japan,Iran- IR Distance 150 m

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسرلوپ ناسرلوپ وردوخ   وردوخ زیهجت   زیهجت تهج   تهج نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یس  یپ  زکرم  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000805 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماسرد  یراذگراب  اضما و  هعلاطم  ریداقم  تسرهف  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم 
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

ینموم 08733285860 یاقآ 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس جدننس یسیس   یپیپ   زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

لباک لباک هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هکبش -  -  هکبش تحت   تحت ریوصت   ریوصت وو   توص   توص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یفقس -  -  یفقس هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یلوتفم یلوتفم قرب   قرب

8282
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تروصب هک  هرامش 48451  اهب  مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  یالاک  ملق  قباطم 17  اننیع  دیاب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تمیق  داهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب تسا  هقباس  تسویپ   pdf

1101090320000010 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3613LR3-APF28K-F لدم لسکیپاگم  ماد 3  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

روشک راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2124SR3-ADPF40M-F لدم لسکیپاگم  تلاب 4  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

ین وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR308-32E-B لدم  TB 80 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 32  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو 

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

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 305 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
یزاسلباک تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج   2x4 mm^2 عطقم حطس   NYY-O یلوتفم قرب  لباک  الاک :  مان 

کت
هرقرق 100 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  رود  هار  یاه  هناماس  عیانص  هدنزاس  عجرم   SRD-4.4 GHz-16E1-11 لدم  GHz 4/4 سناکرف لاتیجید  ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رود هار  یاه  هناماس  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
سراف جیلخ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   NETMETAL 5 لدم  GHZ 5/8 سناکرف  wireless یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

ناسر عالطا 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسویپ  pdf تروصب هک  هرامش 48451  اهب  مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  یالاک  ملق  قباطم 17  اننیع  دیاب  یتساوخرد  مالقا  هیلک  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تسا  هقباس 

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2 ناروتسر  تهج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5583053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  یتسویپ 1 کرادم  ) ...و نادند  خن  - پماتلژ یکشزپنادند  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000396 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نوریآ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BMS یتراجت مان  یددع  هتسب 50   FIX لدم یکشزپنادند  یحارج  نشکاسرس  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  مدع  تروصرد  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  3 تخادرپ ( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  1 یتسویپ کرادم  ) یکشزپنادند مزاول  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیسح 09127034749 هناماسرد باسح  هرامشبروتکاف  هجو  تخادرپ  یمازلا  irc دکو imed زوجم نتشادددرگیم  عوجرم 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5583053( ددرگ هظحالم  افطل  گرب  یتسویپ 1 کرادم  ) ...و نادند  خن  - پماتلژ یکشزپنادند  هحفص 58)مزاول  )  bmsbms

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

(( ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم افطل   افطل گرب   گرب 11 یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم )) ...و ...و نادند   نادند خنخن   -- پماتلژ پماتلژ یکشزپنادند   یکشزپنادند مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8484

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ژراش5582999 لباق  یرتاب  - لایسکاوک قرب  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  روتپادآ  پات - پل  هارمه  هنایار 
کشخ

هحفص 50) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ناتسرهش  فرصت  بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000189 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 500000 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  1 دادرارق راکنامیپ - اب  تاروسک  هیلک  - دروآرب 836/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38312028-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصت فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگولج   یریگولج قیرح   قیرح افطا   افطا یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع زازا   تبقارم   تبقارم وو   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 8585

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش ناتسرهش  فرصت  بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000188 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 500000 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  1 دادرارق راکنامیپ - اب  تاروسک  هیلک  - دروآرب 836/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38312028-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فرصت5583423 بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  هحفص 30)تظافح و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فرصت5583516 بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  هحفص 59)تظافح و  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

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

فرصت5583539 بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  هحفص 59)تظافح و  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5583571 ءافطا  تازیهجت  هحفص 30)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

ژراش5582999 لباق  یرتاب  - لایسکاوک قرب  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  روتپادآ  پات - پل  هارمه  هنایار 
کشخ

هحفص 50) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

فرصت فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگولج   یریگولج قیرح   قیرح افطا   افطا یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع زازا   تبقارم   تبقارم وو   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 68 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jnwccm5c42gtx?user=37505&ntc=5583539
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5583539?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " 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

نکاما5583382 ریگدزد  وزیپ  هحفص 50)ریژآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس5584459 زاگ   GAS DETECTOR(30 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ژراش5582999 لباق  یرتاب  - لایسکاوک قرب  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  روتپادآ  پات - پل  هارمه  هنایار 
کشخ

هحفص 50) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم5583325 هب  ریگدزد  نیبرود و  لاصتا  روظنم  هب  یرونربیف و ...  لیبق  زا  یطابترا  تازیهجت  دیرخ 
لرتنک

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نکاما5583382 ریگدزد  وزیپ  هحفص 50)ریژآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5584529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتلوم نتلوم لاستوف   لاستوف وو     v200v200 اساکیم   اساکیم لابیلاو   لابیلاو پوت   پوت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نپاژ  لصا  نتلوم  لاستوف  اساکیم v200 و  لابیلاو  پوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا ددع  هنانزراولشو 20  ترشیت  تس 

یتسویپ کرادم  رد  ریواصت  قبط  الماک 
تسا شرافس  زا  سپ  زور  هس  نیمات  تلهم 

1101091536000114 زاین :  هرامش 
یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لدکاپ لیعمسا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  یا 1  هناوتسا  یطوق   m 2 لوط  ELASTIC BAND لدم ستالیپ  یشزرو  شک  الاک :  مان 
قالخا شوخ 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نابات  رتسگ  دادرف  هدنزاس  عجرم  یت  یج  فا  یتراجت  مان   m 3 لوط یکیتسالپ  سنج  لدم 122011  ینوفلس  هتسب  یا  هفرح  یشزرو  بانط  الاک :  مان 
نابات رتسگ  دادرف  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  سادیدآ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 24  هتسب   XS-XL زیاس  RKH102 لدم یخن  سنج  هنانز  یبآ  یشزرو  راولش  ترش و  یت  سابل  تس  الاک :  مان 
یمداخ نیدلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم  سادیدآ 

هتسب 20 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

سیرد میعن  هدننک  هضرع  عجرم   MARSHAL یتراجت مان   FOX40 لدم لیتسا  یرواد  توس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
شزرو ناروای  یدیلوت  یتامدخ   100x75 cm داعبا یتاقباسم  کی  هجرد  ینادیم  ود و  عنام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

ناریا کپوت  تکرش  زا  ابیت  یتراجت  مان  اب  زیاس 7   kg 5 یکیتسال هیور  لاب  نیسیدم  پوت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
بط نکس  هدننک  هضرع  عجرم   Ledraplastic یتراجت مان  ینامردراک  یپارتویزیف و  دربراک  لدم 61-9760   Therasensory رادراخ یلداعت  پوت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.332-L دک  cm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  رادشه  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   A-330 لدم  cm 243 لوط یزلف  سنج  کیتاتسا  گنر  روت  اب  هارمه   in 7 هلول اب  لابیلاو  هلیم  الاک :  مان 

تاداسلا فرشا  میحردیس 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
یقیدص لایناد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   MIKASA هدنزاس عجرم   MIKASA 5 لدم زیاس 5  یمرچ  لابیلاو  پوت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 " ) " ) 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

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

نتلوم5584529 لاستوف  اساکیم v200 و  لابیلاو  هحفص 61)پوت  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یشزرو  یگنهرف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/05/30هرامش خیرات 1401/05/24  زا   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5583425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  کینورتکلا ،) دنمشوه (  یحیرفت   | یشزرو و یاه  تراک  نب  هئارا  تهج  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) اپیاس یشزرو  یگنهرف  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن هراجا  رازفا ) مرن  لماع  متسیس  هارمه  هب  رازفا ) تخس  ناوختراک (  متسیس  یمومع ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

021-47209414: نفلت هرامش 20  رصعیلو ، راولب  انیم ، هشیش  راولب  صوصخم ، هداج  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کینورتکلا کینورتکلا دنمشوه (  (  دنمشوه یحیرفت   یحیرفت  | | وو یشزرو   یشزرو یاه   یاه تراک   تراک نبنب   هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 68 ھحفص 63 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام مک و  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000741 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  ساسارب  - 

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

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

اب الاک  دنرب  تیولا  نعت  تهج  هصقانم  رد  تکرش  زا  لبق  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  رادیرخ -  رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هرامش 09113562399 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   مکمک   بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 68 ھحفص 64 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام مک و  بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000742 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  ساسارب  - 

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

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

اب الاک  دنرب  تیولا  نعت  تهج  هصقانم  رد  تکرش  زا  لبق  ددرگ -  تسویپ  روتکاف  رادیرخ -  رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  هرامش 09113562399 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   مکمک   بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 68 ھحفص 65 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا و مرن  رازفا  تخس   EM208S لدم  Transmission پوکسرکیم تاعطق  ضیوعت  تاریمعت  تشادهگن  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش جرد  هنالاس  تمیق  تیحالص  یهاوگ  یبناج  یاههاگتسد 

1101090614000754 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بای5583214 سوریو  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاریمعت5583306 یرادهگن و  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 18)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5583425( کینورتکلا دنمشوه (  یحیرفت   | یشزرو و یاه  تراک  نب  هحفص 63)هئارا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

زوریفماک5583478 تشادهب  هکبش  رازفا  مرن  رازفا  تخس  هکبش و  ینابیتشپ  روما  هحفص 18)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5583508 مک و  بو  هحفص 63)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یریوصت5583721 تراظن  یاه  نیبرود  دراه  سنسیال و   ، رورس هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5583750 مک و  بو  هحفص 63)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5583880Transmission پوکسرکیم تاعطق  ضیوعت  تاریمعت  تشادهگن  هحفص 63)دادرارق  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

Transmiss ionTransmiss ion پوکسرکیم   پوکسرکیم تاعطق   تاعطق ضیوعت   ضیوعت تاریمعت   تاریمعت تشادهگن   تشادهگن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 68 ھحفص 66 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رپسک5584345 سوریو  یتنآ  سنسیال و  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5584555 ربراک  دادعت 50  هب   Kaspersky Endpoint Security for Business – Select دیرخ
تسویپ حرش 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5583721 تراظن  یاه  نیبرود  دراه  سنسیال و   ، رورس هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5584399 هیاپ  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یریوصت  تراظن  نیبرود  هحفص 50)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5584622 تراظن  هحفص 50)نیبرود  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

یدالوف5583741 یقرب  هرکرک  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5583093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  بعش  رد  هطوبرم  تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  - 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

- حبص تعاس 8  خیرات 1401/05/22  هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هریاد ینابیتشپ  نیمات و  لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  سردآ : رازگ : هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   35911531 - 35911530 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرهچ5583093 صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ،
بعش رد  هطوبرم  تازیهجت  و 

هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

بعش بعش ردرد   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت ربرب   ینتبم   ینتبم تاناما   تاناما قودنص   قودنص ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس   9090 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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