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

( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 39  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 34

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 34

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2 12 1 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   142هکس ,560 , 000142 ,560 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   83,74083,740مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,540هکس , 000134,540 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 1 1 , 6002 1 1 , سیئوس600 سیئوس کنارف   323,000323,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,600 , 00080 ,600 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,900236 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   81لایر , 95081 , 950

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 ,313وروی 090313, ژورن090 ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 192 , 00013, 192 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ359,640359,640دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 16 ,2202 16 ,220

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((5959))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7878))

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

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

زا 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 4  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( 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 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/27هرامش خیرات 1401/06/21  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678598 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  نآ "  اب  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارطزاب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسا  رب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم ، دانسا  رد 

.دیامن

لایر نیمضت 4/066/665/900  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالما دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3 نامتخاس  رهش ، کراپ  یلامش  علض  شخب ، ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ ، ماما  نادیم  نارهت ، : فلا یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ ، لک  هرادا  هناخریبد  متشه ، هقبط  روشک ،

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001020000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب سایقم  کاپ  ریذپ و  دیدجت  یاههاگورین  یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یونعم   یونعم تیکلام   تیکلام هناماس   هناماس یحارطزاب   یحارطزاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 11

هاگورین هاگورین یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ثادحا   ثادحا تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 22

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/117 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/21هرامش تعاس 8   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678819 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک   سار   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب لایر  غلبم 500.000  زیراو  همان -  یفرعم  هئارا  یهگآ  - لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  هرامش  ماج  یراج  باسح 

اهدادرارق تالماعم و  هرادا  مشش - هقبط  هرامش 380 - نامتخاس  - تفن ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هصقانم  :: سردآ سردآ

64821180 - 64821050 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/056 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15:00   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ -  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن -  هاش  نابایخ  ردام -  نادیم  دامادریم -  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

سنسیال سنسیال لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678844 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتامدخ 190 هرامشرس   USSD سیورس کمایپ و  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 7.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط  -C کولب تشادهب ،  تازو  یزکرم  داتس  نامتخاس  ناشفارز  کمالف و  نیب  قرش -  کناویا  راولب  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
یزکرم هناخریبد  هرادا  - 

81452125 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیولسع یمیشورتپ  زبس  نزاخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
ینف

1401/06/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

APGT-TENDER-01-0345 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/06/27هرامش هبنشکی  زور  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یحارط و  رواشم  باختنا  ینف  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(QCBS  ) تمیق تیفیک و  شور 

یسمش هام   12: راک ماجنا  تدم 

تینما یکیتامروفنا و  یاه  حرط  هرواشم  هنیمز  رد  ربتعم  رابتعا  خیرات  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  رد  تکرش  یدنب  هبتر  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تینما هرواشم  هزوح  رد  هبتر 1  اتفا  زوجم  یاراد 

ذوفن نومزآ  شزومآ و  هزوح  رد  اتفا  زوجم  یاراد 
روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  یموب  ریغ  تکرش  تیوضع 

دزن باسح 2643449792  هرامش  هب  زیراو  یدقن  تروص  هب  لایر ) نویلیم  دصناپ  درایلیم و  کی   ) لایر  1،500،000،000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس  عون  غلبم و 
.دشاب رودص  زا  سپ  هام  لقادح 3  دیاب  یکناب  همان  تنامض  دیسررس  تدم  هک  ربتعم  یکناب  همان  تنامضای  دک 26430  سراپ  یمیشورتپ  هبعش  تراجت  کناب 

 - هیولسع یمیشورتپ  زبس  نزاخم  تکرش  هقبط 13 - یبوط - یرادا  یراجت و  عمتجم  قفش -  نابایخ  یوربور  نامداد -  راولب  برغ  کرهش  نارهت -  سردآ   :: سردآ سردآ
اهنامیپ یقوقح و  روما  دحاو 

یفیرش یاقآ  بانج  یلخاد 5062   02196667301 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@agtp.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

190190 یتامدخ   یتامدخ هرامشرس   هرامشرس   USSDUSSD  سیورس سیورس وو   کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 55

(( QCBSQCBS  ) ) تمیق تمیق وو   تیفیک   تیفیک شور   شور هبهب     ISMSISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

403-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679316 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15  هبنش  زور   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یرادرهش  فلتخم  ریاود  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت و  سیورس ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 101.609.472.000  دروآرب  غلبم 

دادرارق داقعنا  خیرات  زا  یسمش  لاس  کی  دادرارق  تدم 

نیمضت غلبم  ینابیتشپ -  تامدخ  هبتر 3  لقادح  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیزه .دشاب  یم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   5.100.000.000

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ 

یروانف نامزاس  هناخ  ریبد  فکمه ، هقبط  نیربدلخ ، کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ، لیوحت :  :: سردآ سردآ
تاطابترا  تاعالطا و 

زاریش  یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هار  راهچ  لحم  شیاشگ :
1456: هناماس رد  تیوضع  لحارم  ماجنا  تهج  داتس  هناماس  سامت  تاعالطا 

یلخاد ای  ای 400 و  یلخاد 420  :: 07132332353 و 07132332488  نفلت نفلت
ای 130  131

www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.ir :: تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679417 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ تاسسوم  اهتکرش و  تبث  هناماس  یربهار  حرط  رارقتسا و  لاقتنا و  یزاس ،  هدایپ  یحارطزاب ،  ماجنا  دراد  رظن  رد  کالما  ودانسا  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  یکی  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یراجت 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اهتکرش تبث  یاه  هناماس  رارقتسا  لاقتنا و  هعسوت و  یحارطزاب و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,786,620,050 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم ریاود   ریاود یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

یراجت یراجت ریغ   ریغ تاسسوم   تاسسوم وو   اهتکرش   اهتکرش تبث   تبث هناماس   هناماس یربهار   یربهار حرط   حرط وو   رارقتسا   رارقتسا وو   لاقتنا   لاقتنا یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ یحارطزاب ،  ،  یحارطزاب ناونع : : ناونع 88

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

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

2001003131000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679421 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یونعم تیکلام  عماج  هناماس  یربهار  حرط  رارقتسا و  لاقتنا و  یزاس ،  هدایپ  یحارطزاب ،  هب  طوبرم  روما  دراد  رظن  رد  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  زا  یکی  هب  یا  هلحرم  ود  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یحارطزاب هعسوت و  رازفا -  مرن  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,066,665,900 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا زا  سپ  ار  دوخ  هب  CBD-1000 لدم  rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  دراد  رظن  رد  هپس  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب مه  نم  هب  عقوم و  هب  هجو  چک  هرامش و  اب  و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یا ، هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  دنیآرف 

 . دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

: نفلت تاصقانم  هربباد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش --  هقبط  کالپ 54 -   - 33 نابایخ شبن  دنولا - نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ  :: سردآ سردآ
35911530  - 35911464

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یونعم یونعم تیکلام   تیکلام عماج   عماج هناماس   هناماس یربهار   یربهار حرط   حرط وو   رارقتسا   رارقتسا وو   لاقتنا   لاقتنا یزاس ،  ،  یزاس هدایپ   هدایپ یحارطزاب ،  ،  یحارطزاب ناونع : : ناونع 99

کچکچ هتسد   هتسد پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد   8080 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3383801016 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا  contract id & cisco account لانیجروا و بسچ و  کت  کپ  تروصب  ویتکا  تازیهجت  ملق   7 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 7.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 160 نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوهت تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5679598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک  هاگتسد  دادعت 28  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ةیلوا یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  بصن 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

همانرذگ هرادا  یوربور  اضر ، نامتخاس  کالپ 1 ، رونهوک ، شبن  یرهطم ، نابایخ   :: سردآ سردآ

021-41827  : :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا   contract id & c isco accountcontract id & c isco account وو   لانیجروا   لانیجروا وو   بسچ   بسچ کتکت   کپکپ   تروصب   تروصب ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 111 1

ةیلوا ةیلوا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   لماع   لماع متسیس   متسیس بصن   بصن  - - رتویپماک رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   2828 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-1401-183 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CBD- لدم  Rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 CBD-2000 هب  1000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک  هرادا  مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   :: سردآ سردآ

35911530-35911464 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tic.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679699 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 12:15  - 1401/07/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تبسن  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  هدام 12  دنب ج  ییارجا  همان  نیئآ  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  قباطم  دراد  رظن  رد  تخاسریز  تاطابترا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروآرب اب  ( IGW) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  تازیهجت  نیمأت  دیرخ و  روظنم  هب  هدرشف ) شور  هب  یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

زارحا یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  نامزمه  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  قوف  دیرخ  مادقا و  لایر ) درایلیم  دصناپ  رازه و  کی   ) لایر 1.500.000.000.000
لقادح یتارباخم و  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر  رازفا ،  تخس  ای  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  کی  هبتر  ناونع  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  ربتعم  تیحالص 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  طسوت  هدش  رداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ینابیتشپ  تامدخ  ود  هبتر 

.دیامن راذگاو  دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  دنشاب ،  هصقانم  عوضوم  صوصخرد  ینامز  ظاحل  هب  یفاک  رابتعا  اب 

هصقانم طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  لایر )  نویلیم  هاجنپ  لایر ( غلبم 50.000.000  دانسا :  شورف  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ 

هصقانم هکدشاب  یم  لایر ) درایلیم  شش  یس و   ) لایر راک 36.000.000.000  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و 
هب انب  دیدمت  لباق  رودص و  نامز  زا  هام  هس  هیلوا  رابتعا  تدم  اب  طرش و  ودیق  نودب  تشگرب ،  لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیابیم  نارگ 

تالماعم نیمضت  همان  نیئآ  قباطم  تخاسریز و  تاطابترا  تکرش  مان  هب  یلخاد  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  رگید  ههام  هس  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد 
( هصقانم طیارش  تسویپ  مرف  ) یتلود

شورف دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، یناشن  هب   :: سردآ سردآ
دانسا

نابایخ یوربور  نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن 
88466779 راگنرود :  هقبط 8 ،  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچکچ هتسد   هتسد پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد   8080 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

(( IGWIGW)) للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 98 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zb5d6juu43qcx?user=37505&ntc=5679599
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5679599?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wge4rqu8swvgs?user=37505&ntc=5679699
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5679699?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5679784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Contract ID & Cisco Account لانیجروا و و  بسچ ) کت   ) کپ تروصب  ویتکا  تازیهجت  ملق  یمومع 7  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصاصتخا 

هام رثکادح 2  دادرارق  تدم 

لایر نیمضت 7.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس هقبط  هرامش 160  نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/6/21   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679892 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  طبترم  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هناماس  یحارط  زاب  هعسوت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  هصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسارب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخ 

دیامن هیهت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

شرافس یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  یاه  هنیمز  رد  هبتر 1  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیدات  یاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ  یم  لمع  هب  توعد  ربتعم  یهاوگ  رابتعا و  یاراد  یرتشم 

لایر نیمضت 4.786.620.050  غلبم 

متشه هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3  نامتخاس  رهش  کراپ  یلامش  علض  شخب  ضایف  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
یهافر  ینف و  تامدخ  ینابیتشپ  لک  هرادا  هناخریبد 

 ( شخب ضایف  نابایخ  رهش (  کراپ  یلامش  علض  رد  عقاو  مراهچ  هقبط  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  داتس  هرامش 3  نامتخاس  تاسلج  نلاس  شیاشگ  لحم 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا   Contract ID & Cisco AccountContract ID & Cisco Account وو   لانیجروا   لانیجروا وو   بسچ ) ) بسچ کتکت    ) ) کپکپ تروصب   تروصب ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 1515

طبترم طبترم کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یلم   یلم هسانش   هسانش وو   یراجت   یراجت ریغ   ریغ تاسسوم   تاسسوم وو   اهاه   تکرش   تکرش تبث   تبث هناماس   هناماس یحارط   یحارط زاب   زاب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 98 ھحفص 12 
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یوضر ییوراد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/06/27هرامش خیرات  عورش 1401/06/20  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

epf.ir :: عبنم زورعبنم یرادا  تقو  نایاپ  اترثکادح  تاداهنشیپ  لوبق  تدم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 27/06/1401 هبنش  کی 

5679900 :: هرازه هرازه خروم 31/06/1401دکدک   هبنش  جنپزور  رهظ  تعاس 12   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناعفنیذ هب  هفقو  نودب  رادیاپ و  تامدخ  هئارا  تاعالطا و  یروانف  یاهتخاسریز  تیوقت  دوبهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زادنا مشچ  نینچمه  یلم و  حطس  رد  مدرم  تمالس  ءاقترا  یوضر و  سدق  ناتسآ  نامرد  تمالس و  هزوح  نالک  فادها  یاتسار  رد  یوضر  ییوراد  تامدخ  هسسوم 

یرازگرب هب  مادقا  ناعفنیذ ، هب  هفقو  نودب  رادیاپ و  تامدخ  هئارا  تاعالطا و  یروانف  یاهتخاسریز  تیوقت  دوبهب و  تهج  نآ  یارب  هدش  میسرت  یاهتیرومام  و 
زا تنایص  روظنم  هب   BC/DR یاهراکهار یزاسهدایپ  یزاسهریخذ و  یشزادرپ ، تاریهجت  یزادناهار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  اب  یاهلحرم  کت  یاهصقانم 

.تسا هدومن  دوخ  هداد  زکارم  رد  اهسیورس  اههداد و 

هنایار هئارا  دیلوت و  هنیمز  هس  رد  نامزمه  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  هبتر 1  یاراد  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  ناگدنهد •  داهنشیپ  یمازلا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا شورف و  هقباس  یاراد  نامزمه  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  .دنشاب •  ینابیتشپ  تامدخ  نینچمه  یتارباخم و  یاهنایار و  یاههداد  هکبش  ، Mainframe ریغ یاه 

Business Continuity & یاهراکهار یزاسهدایپ  یحارط و  یرازفاتخس HPE ProLiant Gen 10 و  یاههدنهدسیورس  ، Dell EMC Unity XT تازیهجت
یم راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  در  ای  شریذپ و  رد  امرفراک...و  .دنشاب  ییامزآ  یتسار  لباق  یزاجم VMware و  یاهتخاسریز  یور  رب   Disaster Recovery

.دشاب 
( لایر نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی   ) لابر  1,100.000.000 غلبم هصقانمرد  تکرش  هدرپس  نازیم 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هریغ  یهگآ و  هنیزه  هلمجزا  هصقانم  یرازگرب  یاه  هنیزه  هیلک 

یزکرم هناخوراد  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب  نادیم  دهشم ،  سردآ  هب  یتسپ 9137913333  دک  قیرط  زا  ای  دنیامن  هئارا  هسسوم  یلام  یراداروما و  لاسرا   :: سردآ سردآ
یرادا روما  مود  هقبط  ماما 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5679256 هار  بصن و  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
متسیس

هحفص 29) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کی5679308 دحاو   dcs لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ژاتنومد  یسیون  همانرب  یسدنهم  هژورپ 
راخب

هحفص 13) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناعفنیذ ناعفنیذ هبهب   هفقو   هفقو نودب   نودب وو   رادیاپ   رادیاپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاهتخاسریز   یاهتخاسریز تیوقت   تیوقت وو   دوبهب   دوبهب ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 98 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f8wv7637m2bba?user=37505&ntc=5679900
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دورهاش یقرش  زربلا  گنسلاغز   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تیاغل 1401/06/30عبنم خیرات 1401/06/21  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ییوشلاغز  هناخراک  گنیروتینوم  متسیس  هژورپ  لرتنک  لاکیرتکلا و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32394061-023 :: نفلت :: WWW.eacco.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

ابص برغ  بونج  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

07/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14:00   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679308 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10:00   - 1401/06/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها جحدم  دیهش  هاگورین  راخب  کی  دحاو   dcs لرتنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ژاتنومد  یسیون  همانرب  یسدنهم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابص برغ  بونج  یورین  دیلوت  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sabaom.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

ییوشلاغز ییوشلاغز هناخراک   هناخراک گنیروتینوم   گنیروتینوم متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک وو   لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

راخب راخب کیکی   دحاو   دحاو   dcsdcs لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ژاتنومد   ژاتنومد یسیون   یسیون همانرب   همانرب یسدنهم   یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 98 ھحفص 14 
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

162-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/27هرامش خیرات 1401/06/23  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679635 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   فلا و ب 1401/07/17  یاه  تکاپ   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم ورین ، ترازو  یاهدرادناتسا  قبط  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  ماهف 2  مدوم  هارمه  هب  یلیر  ماهف  زافکت  روتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  تیحالص  یاراد  ناگدنشورف  ناگدننک و  دیلوت  زا  ریز  طیارش  اب  یللملا  نیب  و 

لایر نیمضت 4/225/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32299685 :: نفلت :: www.Setadiran.ir-Www.Tavanir.org.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

ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

nri.ac.ir :: عبنم :: 1401/06/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679904 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم راب  یریذپتیور  لوا : زاف  قرب -  تعنص  یزاسدنمشوه  هناروانف 1401  هناروآون /  تالوصحم  هئارا  یصصخت  هاگشیامن  نیلوا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یقداص مناخ  راکرس  هرامش 021-88578376  اب  یلیمکت  تاعالطا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: SGEXPO@NRI.AC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ماهف ماهف مدوم   مدوم هارمه   هارمه هبهب   یلیر   یلیر ماهف   ماهف زافکت   زافکت روتنک   روتنک ناونع : : ناونع 2020

هناروآون هناروآون تالوصحم   تالوصحم هئارا   هئارا یصصخت   یصصخت هاگشیامن   هاگشیامن نیلوا   نیلوا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 98 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bxapxljw495rd?user=37505&ntc=5679635
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5679635?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hcg3suj68ael3?user=37505&ntc=5679904
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5679904?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یا هلحرمکی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/300/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678415 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص   10  - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  یحارط ، 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 ) )
خیرات 1401/06/19 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر نویلیم  نیمضت 393   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- لایر نویلیم  کی  دانسا  تفایرد 

:: سردآ سردآ

1456-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tender.tavanir.org.ir zrec.co.ir

:: 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

اسف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005146000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679590 :: هرازه هرازه :: 1401/07/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  اسف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناشن  شتا  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,885,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,844,250,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اسف یرادرهش  ملعم -  راولب  سراف -  ناتسا   ، 7461743361 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3939   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 2222

یناشن یناشن شتا   شتا هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 98 ھحفص 16 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/118/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/23هرامش خیرات 1401/06/20  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678478 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  لاس 1401  لوا  ههام  لباک 6 هکبش  یبارخ  عفرو  یرادهگن  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33331155 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

hamedan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف ینابیتشپ  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 9.981.798.984   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

38271624 :: 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

لباک لباک هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفرو   عفرو یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

ینف ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما 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 98 ھحفص 17 
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کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/22 هبنش  هس  زور   17:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت ایسآ  تکرش  هصقانم 14016-03  هرامش  هب  ( ACTIVE (OLT) & PASSIVE (ODC تینیباک دیرخ  هصقانم  تلهم  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیدرگ دیدمت  ریز  حرش  هب  هامرویرهش 1401  خیرات 8  رد  هدش  رشتنم  هصقانم  تلهم  ناگدننک ، نیمأت  ررکم  یاه  تساوخرد  هب  خساپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  هب  یمسر  همان  یفرعم  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات  خروم 1401/6/21  تعاس 10  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود رود   ) وکسیس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یمسر همان  یفرعم  لایر -  غلبم 3.000.000.000  هب  هتفس  ای  یکناب و  همانتنامض  هرقف  کی  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

(( ACTIVE (OLT)  & PASSIVE (ODCACTIVE (OLT)  & PASSIVE (ODC  تنیباک تنیباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

(( مود مود رود   رود  ) ) وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت 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 98 ھحفص 18 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناوضر هدگنس  لنوپریسم -  USO یرونربیف هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، سردآ  هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

32132330-32132392-13 :: نفلت :: WWW.TCI.IR وHTTP ETS.MPORGIR-WWW.GILANنفلت تیاسبو تیاسبو
TCIR و

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور کلوح ، کلوکسا ، مشیلک و  الک ) هتشپ  هار  هس   ) رس هرپ  ریسم   us0 هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

013-32132392-32132330 :: نفلت :: www.ILAN.TCIIR و www.CI.IR و HTTPنفلت تیاسبو تیاسبو
IETS.MPORG.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

USOUSO یرونربیف   یرونربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

رسرس هرپ   هرپ ریسم   ریسم   us0us0 هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/06/19  هبنش  زور  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9  زا  هبنش 1401/07/02 

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

5678872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیالو دادما  هنسحلاضرق  قودنص  موس -  هقبط  ینیمخ -  ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل -  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا 

1391715117 یتسپ :  دک 

23902777-021 :: نفلت :: www.sqev.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/20   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678933 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحم ریصن  ربوچ و  باروگرس  دمحا  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/07/09هرامش  1401/06/20  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/07/25عبنم  1401/07/25  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشناوضر هدگنس ( لنوپ ـ  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  30,727,550,000  : دروآرب غلبم 

لایر  1  / 230  / 000  / 000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132328  : نفلت اهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/06/20هرامش زا   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور کلوح  کلوکسا  مشیلک و  الک ) هتشپ  هار  هس  رس (  هرب  ریسم  USO هژورپ یرونربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

ریسم ریسم   usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

USOUSO هژورپ هژورپ یرونربیف   یرونربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

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   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/119/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678948 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکیلاگ ناتسرهش  لاس 1401  مود  ههام  یتقرس 6  یاهیبارخ  عفر  یریاد و  یرادهگن و  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسلگ ناریا  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

35832999 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/27هرامش ات خیرات 1401/06/16  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678960 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تت لباک  عاونا  لیوحت  ربارب  رد  راهم  نودب  ییاوه  لباک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یتقرس یتقرس یاهیبارخ   یاهیبارخ عفر   عفر وو   یریاد   یریاد وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج ناونع : : ناونع 3434

راهم راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 98 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xlqa94p5sl3d4?user=37505&ntc=5678948
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5678948?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f4j3tzkhf8gka?user=37505&ntc=5678960
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5678960?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hamedan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید  ما  دنب و  لکد  هکبش  روما  یرادهگت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش دولناد  همیمض  لیاف  دروارب : 

لایر هدرپس 26.648.924.065   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

38271624 :: 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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010615 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات  خیرات 1401/6/20  زا   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک تست  ویارد  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2.000.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 1.000.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: 81718555 و 09125055403 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

یدید ماما   وو   دنب   دنب لکد   لکد هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3636

یروشک یروشک تست   تست ویارد   ویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5679079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یشک  لباک  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 340 یناگرزاب  یلخاد 232 و   02538700900 :: نفلت :: https://qompowertender.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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/850797 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/20  تلهم   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب ناتسرهش   km1167 یقوجلس یاه  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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 ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3838

اهاه تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/850714 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنگ هعلق   km 1558 دابآ لیچ  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

کت ایسآ  یاه  هداد  لاقتنا  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

ناراکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5679213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک حطس  رد  دوخ  یتآ  یاه  هژورپ  تیاس  پاپ  یارجا  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک  فلتخم  قطانم  رد  لاعف  دنمناوت و  ناراکنامیپ  ییاسانش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد یراکمه  هب  لیامت  هکبش  تازیهجت  ریاس  نتنآ و  کبس ، یاه  لکد  بصن  هنیمز  رد  هک  ییاهتکرش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: buy@asiatech.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kmkm  15581558 تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

تیاس تیاس پاپ   پاپ یارجا   یارجا ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4141

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

29/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/15  زا   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم خرومعبنم  13:00 تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679477 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رود  هار  زا  تئارق  دنمشوه  زافکت و  زاف ، هس  روتنک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  81.700.000.000 دروآرب :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب نیب  ینیمضت  کچ  ای  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ربتعم ، یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   3,451,000,000 نیمضت :  غلبم 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در و  رد  مالیا  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش 

تاسلج نلاس  مالیا ، ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم  راولب  مالیا  هصقانم ؛ یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  مالیا ، ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم ، راولب  مالیا ، : داهنشیپ تفایرد  لحم 

:: نفلت :: www.setadiran.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/91/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/20   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679605 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام رد 2  ناتسا  لیابوم  تیاس  ما 200  یپ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111759170 :: 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

رود رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق دنمشوه   دنمشوه وو   زافکت   زافکت زاف ، ، زاف هسهس   روتنک   روتنک عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

ناتسا ناتسا لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس   200200 ماما   یپیپ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 98 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7tdw8xy8grwb3?user=37505&ntc=5679477
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5679477?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mdpzefv52tad5?user=37505&ntc=5679605
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5679605?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/106/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679606 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناش کار - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111752711 :: 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

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما نالیگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهشناوضر  ) هدگنس لنوپ -  ریسم   USO هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

013-32132392-32132330 :: نفلت :: www.GILAN.TCI.IR و www.CI.IR و IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناش هناش کار - - کار ناونع : : ناونع 4444

USOUSO هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZP-1411509322 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  زا  سپ  زور  هد  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tbzrefinery.co.ir :: عبنم :: 1401/06/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DELL زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تاکرادت  هرادا  زیربت  تفن  شیالاپ  تکرش  رهشرذا  هداجزیربت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5678598 یاه  سیورس  بو  یونعم و  تیکلام  هناماس  یحارطزاب  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین5678757 یرادرب  هرهب  ثادحا و  تیریدم  عماج  هحفص 5)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5678819 وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتامدخ 5678844190 هرامشرس   USSD سیورس کمایپ و  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شور5679010 هب   ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یحارط و  رواشم  باختنا 
(QCBS  ) تمیق تیفیک و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5679256 هار  بصن و  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
متسیس

هحفص 29) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریاود5679316 یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت و  سیورس ، یراذگاو 
فلتخم

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاسسوم5679417 اهتکرش و  تبث  هناماس  یربهار  حرط  رارقتسا و  لاقتنا و  یزاس ،  هدایپ  یحارطزاب ، 
یراجت ریغ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یونعم5679421 تیکلام  عماج  هناماس  یربهار  حرط  رارقتسا و  لاقتنا و  یزاس ،  هدایپ  هحفص 5)یحارطزاب ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

DELLDELL زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5679540contract id & cisco لانیجروا و بسچ و  کت  کپ  تروصب  ویتکا  تازیهجت  ملق   7
یصاصتخا  account

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ةیلوا5679598 یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  بصن   - رتویپماک هاگتسد  هحفص 5)دادعت 28  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا 567959980 مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
کچ هتسد  پاچ  هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5679699(IGW) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  تازیهجت  نیمأت  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5679784Contract ID & Cisco لانیجروا و و  بسچ ) کت   ) کپ تروصب  ویتکا  تازیهجت  ملق   7
یصاصتخا  Account

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5679892 یلم و  هسانش  یراجت و  ریغ  تاسسوم  اه و  تکرش  تبث  هناماس  یحارط  زاب  هعسوت و 
طبترم کینورتکلا  یاه  سیورس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5679900 هفقو  نودب  رادیاپ و  تامدخ  هئارا  تاعالطا و  یروانف  یاهتخاسریز  تیوقت  دوبهب و 
ناعفنیذ

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مشش هلحرم  لوا -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5340 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگآ نیا  مود  تبون 

5678431 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سابع  نابایخ  یاهتنا  لودج  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 6.300.000.000  - 

هام  ارجا 6  تدم  - 

 - یکناب همان  تنامض  اب  هنازخ  دانسا  ای  دقن  تروص  هب  دشابن  رتمک  دروارب  لک  غلبم  دصرد  جنپ  زا  هک  اه  هژورپ  زا  کی  ره  تهج  یا  هدرپس  نداد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  راتخم  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

اهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
یرادرهش تسارح  رتفد  هب  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  دانسا :  لوبق 

:: 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

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهچ هلحرم  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگآ نیا  مود  تبون 

5678474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش :  هب  اه  یرادرهش  یلام  همان  ینیآ  قبط  یصوصخ  شخب  هب  هناگادج  تروص  هب  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  دابآ و  بویا  ناتسراهب ،  ناسیدرپ ،  یاه  کرهش  یعرف  یلصا و  رباعم  رد  هیلخت  طولخم و  لمح  یریگراب ،  هیهت و  هژورپ : ناونع 

تلاسر دابآ  بویا  ناتسراهب ،  ناسیدرپ ،  یاه  کرهش  رباعم  شرف  کولب  لودج و  یارجا  دیرخ و  - 

یکناب و همان  تنامض  اب  هنازخ  دانسا  ای  دقن  تروص  هب  دشابن  رتمک  دروارب  لک  غلبم  دصرد  جنپ  زا  هک  اه  هژورپ  زا  کی  ره  تهج  یا  هدرپس  نداد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
یرادرهش تسارح  رتفد  هب  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  دانسا :  لوبق 

:: 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

لودج لودج یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

یعرف یعرف وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم ردرد   هیلخت   هیلخت وو   طولخم   طولخم لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/109/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/20  تلهم   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678952 :: هرازه هرازه :: 1401/06/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشیمگ ناتسرهش  یتراظن  نیبرود  دیرخ  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09112200020 :: 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

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

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679256 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یریوصت  تراظن  شیاپ و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  700/000/000/000 دروارب : 

لایر  20/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناشاک یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4949

متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناینب   ناینب شناد   شناد لوصحم   لوصحم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

2001000278000130 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679526 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد  رو -  مین  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجیلد  رو -  مین  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
85,750,049,725 یلام :  دروآرب 

لایر   4,287,502,486 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم یاهنامیپ  اهدادرارق و  روما  هرادا  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهب 1402  زا  لابقتسا  رد  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  رنیت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 147.118.750.000 

ناشورف گنر  ناگدنشورف  لایر -  همان 7.355.937.500  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هرادا  لوا  هقبط  هعسوت  نامتخاس  زکرم  یرادرهش  ادهش  نادیم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

09368259676 :: 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

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح ثادحا   ثادحا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 5151

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج رنیت   رنیت وو   گنر   گنر 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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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED فرصم مک  یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  یزکرم و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هزوح  تحت  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابتاس نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  هر ،)  ) ماما راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت ، سردآ  لاسرا   :: سردآ سردآ

( یربکا یاقآ   ) 021 و 88084686 –  یقوثو ) مناخ  )021  – 88086145 :: نفلت نفلت
سامت 09188620461 هرامش  اب  ییوکین  دمحم  یاقآ 

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  فرصم فرصم مکمک   یاه   یاه پمال   پمال اباب   ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 98 ھحفص 33 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001088000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679382 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورق  ، راهب ، دابا حلاص   ، نیجلال گنهاردوبک ،   ، دابادسا ، ناکرسیوت دنواهن ، ، ریالم  ، نادمه یاهرهش  رد  یلم  کناب  بعش  رد  چناپ  لور  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب  دهاوخ  کناب  رظن  قبط  بعشرد  یراک  تیولا  یبارس .  نماس ، ناکرس ،  دنواهق ،   ، قمد  ، نزر ، ولماش دابا  نیسح   ، جنایرم ، نازوریف  ، نینماف ، نیزگرد

نادمه  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
ناتسا اهشخبو ی  اهرهش  یمامت  رد  امرفراک  رظن  تسویپ و  دانسا  قبط  یدالوف  چناپ  لور  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   867,500,000 نیمضت :  غلبم 
تنامض تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  هعجارم  دادرارق  داقعنا  تهج  دیاب  زور  یط 10 لوا  هدنرب  تسویپ .  دانسا  امرفراک و  رظن  قبط  راک  ماجناو  هیهت  نیمضت :  تاحیضوت 

 . دوشیم دیدجت  هصقانم  طبض و  مه  مود  رفن  همانتنامض  دشن  زور  یط 10 رددادرارق  داقعنا  هب  لیام  مود  رفن  رگا  دوشیم  عاجرا  مودرفن  هب  راک  طبض و  وا  همان 
تسا .  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  در  ای  لوبق  رد  کناب 
14:00 تعاس : 1401/10/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   ، 6516717516 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: 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

یزادنا5679256 هار  بصن و  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
متسیس

هحفص 29) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 98 ھحفص 34 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/799281 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/23هرامش خیرات 1401/06/20  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/675187 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/20   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5555

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 98 ھحفص 35 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/29521 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678967 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ لالج  رابنا  یاه  نیبرود  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  هناماس  تازیهجت  تس  دیرخ 2  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  3 دادرارق :  تدم 

یدقن هجو  زیراو  / یکناب همان  تنامض  لایر  نیمضت 1.500.000.000  عون  غلبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5678952 نیبرود  دیرخ  هحفص 29)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییوشلاغز5679215 هناخراک  گنیروتینوم  متسیس  هژورپ  لرتنک  لاکیرتکلا و  تازیهجت  هحفص 13)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5679256 هار  بصن و  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
متسیس

هحفص 29) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رابنا رابنا یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تستس     22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 98 ھحفص 36 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Apple Enterprise Account ینامزاس تناکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000509 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  یلیلخ  یاقآ  هرامش 35911419  اب  لاوس  ای  ماهبا  تروص  رد   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Apple Enterprise AccountApple Enterprise Account ینامزاس   ینامزاس تناکا   تناکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس یاه  نامتخاس  یزکرم و  تیاس  یاه  UPS یرادهگن سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000043 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. TIF لیاف هحفص   9) دشابیم یمازلا  هناماسذ  قیرط  زا  یتساوخرد  تادنتسم  هیلک  لاسرا  دادرارق و  سیون  شیپ  دات  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم فذح  ناگدنهد  داهنشیپ  تسیل  زا  تسویپ  تادنتسم  دقاف  مالعتسا 

رهمدزیا 81565124 یاقآ  سانشراک  اب  یگنهامه  تهج  سامت  نفلت 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه UPSUPS یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  ) دابارهم هاگدورف  سامت  زکرم  رازفا  مرن  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000188 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایتراپ یسدنهم  هدنزاس  عجرم  اتبیس  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یتینما  تازیهجت  یناسرزورب  هچراپکی  هناماس  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رادیاپ راکتبا  نایتراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رادیاپ  راکتبا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  یکیکفت  تروصب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 

یرایدنفسا یاقا   61024240

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقوقح یاهمرف  اهدادرارق و  تیریدم  هناماس  یربهار  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000508 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یناهارف  مناخراک  رس  هرامش 35911592  اب  ماهبا  ای  لاوس  تروص  رد   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  تسیل و  قبط  رفن  دادعت 100 هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000318 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رفن 100 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

 - 64592478  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقوقح یقوقح یاهمرف   یاهمرف وو   اهدادرارق   اهدادرارق تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط رفن   رفن 100100 دادعت   دادعت هبهب   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل  قبط  ( ECPD  ) موادم شزومآ  هناماس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم  یلخاد 321  هرامش 87700004  اب  رتشیب  تاعالطا 

1101091785000067 زاین :  هرامش 
یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  یمسر  روتکاف  لاسرا  نیح 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ECPDECPD  ) ) موادم موادم شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 6400 یسناکرف 4800  هزاب  سنسیال  اب  هارمه   Mimosa C5X یتارباخم ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000206 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIMOSA هدنزاس عجرم   C5C لدم یتارباخم  ییویدار  متسیس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  ویدار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتناراگ  اب  هارمه  هاگتسد 

دشاب یم  ینف  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور  تدم 15  هب  تخادرپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

64006400 یلا   یلا   48004800 یسناکرف   یسناکرف هزاب   هزاب سنسیال   سنسیال اباب   هارمه   هارمه   Mimosa C5XMimosa C5X  یتارباخم یتارباخم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003141000004 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ حرش  هب   zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  - 

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

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  یرازگراب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  قوف  یالاک 

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

zabbixzabbix  گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 6666
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ناجنز ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش یتایلام  روما  یزکرم  نامتخاس   UPS قاتا رورس و  یاه  ¬ قاتا تخاسریز  تیریدم  زاین  دروم  رازفا  تخس  هناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناجنز 

1101003301000017 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   DCIM هداد زکارم  گنیروتینام  لرتنک و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  دشاب  یم  رتم  رد 7  یرارطضا 6  قرب  قاتا  داعبا  دشاب و  یم  رتم  رد 5  رورس 6  قاتا  داعبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنهد تمیق  داهنشیپ 

4516745843 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتایلام  روما  مدقم  -  هارراهچ  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33022009-024  ، 33029000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33022017-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679324 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راب لمح  عماج  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاه هتسب  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 6 - لقادح  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناراکنامیپ هبتر 7 - لقادح  رازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 5 - لقادح  اوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن 

لقادح ینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 6 - لقادح  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا 
هبتر 6

ملعم 1 شبن  ملعم  راولب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

نفلت 05131296708 ینف 05131296739  سانشراک   :: نفلت :: vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 6767

راب راب لمح   لمح عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26350089 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30:00هرامش ات :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 14:30:00عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679351 :: هرازه هرازه 10:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لکاروا  یتاعالطا  یکناب  یاه  سیورس  سیورس  هعسوت  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  هرواشم ، تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک تاعالطا  ادتبا  دنا ، هدومنن  تبث  ار  دوخ  تاعالطا   Vendor.mashhad.ir سردآ هب  ناگدننک  نیمات  کناب  هناماس  رد  هچنانچ  مالعتسا  رد  تکرش  نایضاقتم 

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

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب :  هقبط 

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

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  قبط  رفن  دادعت 100  هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000320 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رفن 100 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

 - 64592478  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکاروا لکاروا یتاعالطا   یتاعالطا یکناب   یکناب یاه   یاه سیورس   سیورس سیورس   سیورس هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6969

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا تاطابترا  گنهرف 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 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم و دشرا  یسانشراک  ای  یسانشراک  کردم  یاراد  یراکهقباس و  لاس  لقادح 5  اب  تخاسریز  هکبش و  سانشراک  رفن  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  یاهصصخت  رد  تراهم  یاراد 

1101003290000073 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
رفن 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب   SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010003000086 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  بذاج  راگن  هدیا  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون یناریا  ریغ  نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هعسوت  دیلوت و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

بذاج راگن  هدیا  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  مامت  ،و  تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب   SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تخاسریز وو   هکبش   هکبش سانشراک   سانشراک رفن   رفن ودود   ناونع : : ناونع 7171

SAORGSAORG یناریاریغ   یناریاریغ نایوجشناد   نایوجشناد مان   مان تبث   تبث هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یزاسرهش  هار 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 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هلحرم  تاعلاطم  ماجنا   ) دانسا نزخم  ثادحا  اه و  یناگیاب  نویسازیناکم  یهدناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003501000046 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617899596 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  نامتخاس  یباراف  راولب  یوربور  یقودص  دیهش  راولب   -- نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32542112-034  ، 32520092-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520830-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه نفلت  / تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  / ینفلت هملاکم  یا  هنیزه  هبساحم  شزادرپ و  ، تبث  / ینامزاس  billing حرط تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
35911500/35911518

1101001036000513 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ - یراذگراب  هناماس  رد  هدش  لیمکت  هعلاطم و  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مود مود هلحرم   هلحرم تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا  ) ) دانسا دانسا نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا وو   اهاه   یناگیاب   یناگیاب نویسازیناکم   نویسازیناکم وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 7373

ینفلت ینفلت هملاکم   هملاکم یایا   هنیزه   هنیزه هبساحم   هبساحم وو   شزادرپ   شزادرپ ،، تبث تبث  / / ینامزاس ینامزاس   billingbilling حرط   حرط ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف یروآ  عمج  هکبش  یرتموئدیو  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094566000058 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بالضاف سیورس :  مان 
هرقف 4000 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . بالضاف یروآ  عمج  هکبش  یرتموئدیو  تایلمع 

 . دشاب یم  لاسکی  راک  ماجنا  تدم 
 . دسرب هدنهد  مالعتسا  دیئات  هب  تسیاب  یم  دشاب و  یم  تسویپ  هحفص  رد 3  تامدخ  حرش 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22726609-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ زاگ  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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم اهب و  مالعتسا  قباطم  یچاتیه +  یتاواگم  نیبروت 25   AVR متسیس هب  طوبرم   VCMI ژاتلو لرتنک  تراک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ + 

1101092416000308 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  لوژام  دربراک   IOCN یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 
ایدنآ نیمات  ورشیپ 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  تسویپ  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشپ  ًافطل  تسویپ /  تادنتسم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لیوحت  نامز  رد  الاک  دک  ناریا  هئارا.دیریگب  سامت  ینابرهم   / یهاپس یاقآ  هرامش 071-52112718  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112712-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تادنتسم تادنتسم وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم یچاتیه +  +  یچاتیه یتاواگم   یتاواگم   2525 نیبروت   نیبروت   AVRAVR متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   VCMIVCMI ژاتلو   ژاتلو لرتنک   لرتنک تراک   تراک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ +  +  تسویپ

7676

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  ساسا  رب   ) دابآزوریف رهن  تیفیک  دصر  زکرم  بصن  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000095 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.GANZ هدنزاس هب   ABB هدنزاس زا   GIS تازیهجت لاصتا  تهج  روتبادآ  تخاس  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000284 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ قرب  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   A 630 نایرج تدش   kv 36 ژاتلو یناسر  قرب  دربراک   Areva-flusarc لدم  GIS تکپمک طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهن رهن تیفیک   تیفیک دصر   دصر زکرم   زکرم بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 7777

..GANZGANZ هدنزاس   هدنزاس هبهب     ABBABB  هدنزاس هدنزاس زازا     GISGIS تازیهجت   تازیهجت لاصتا   لاصتا تهج   تهج روتبادآ   روتبادآ تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 98 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  راک و  حرش  قباطم  مالیا  هقطنم  یسفنت  یناشن و  شتآ  راشف  تحت  یاهردنلیس  کیتاتساوردیه  تست  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمیق

1101091363000062 زاین :  هرامش 
مالیا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  گرب  راک و  حرش  قباطم  مالیا  هقطنم  یسفنت  یناشن و  شتآ  راشف  تحت  یاهردنلیس  کیتاتساوردیه  تست  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931415951 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245754-084  ، 32228474-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228020-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسفنت یسفنت وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ راشف   راشف تحت   تحت یاهردنلیس   یاهردنلیس کیتاتساوردیه   کیتاتساوردیه تست   تست ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 98 ھحفص 51 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001732 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تخادرپ  الاک  دات  زا  دعب  هام  کی  دودح  الاک  هجودوش  یم  لاطبا  هدنشورف  ینف  داهنشیپ  نودب  .دوش  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  یتناراگ  لباق  ینمیا و  درادانسا و  هیدات  کرادم   . دینزب لک  تمیق  طقفو  دادعت.دوش 1 

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

22592438-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 98 ھحفص 52 
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ناجنز ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   50 4 حطس  2 هجرد )

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  راکدوخ  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004776000011 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   50   4 حطس   2 هجرد  ) ناجنز ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  راکدوخ  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

یتسویپ تاصخشم  قبط  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  راکدوخ  متسیس  یارجا  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  مالقا  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش 

4516943113 یتسپ :  دک  امیس ،  ادص و  یور  هبور  رهشمرخ -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33034506-024  ، 33034500-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33781654-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا راکدوخ   راکدوخ متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

رلیچ رلیچ روسرپمک   روسرپمک زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 98 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vj3e5vss5xuqf?user=37505&ntc=5678966
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5678966?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رلیچ روسرپمک  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000055 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
میسن یتعنص  یدیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 ردنلیس قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نیوزق
ردنلیس 2 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
اسراپ زاگ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   TARTARINI یتراجت مان   PG/2000 لدم یمگارفاید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یالاک اردص  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PAKKENS هدنزاس عجرم   PAKKENS یتراجت مان  لدم 06310002  راشف  یریگ  هزادنا  راشف  جیگ  الاک :  مان 
هژاریت

ددع 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یرذآ قرب  بآ و  یتاسیسات  هدننک  هضرع  عجرم  ابات  یتراجت  مان   213 لدم 54 . ینغور  راشف  جیگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
ایسآ لیس  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  لیس  اسآ  هدنزاس  عجرم  ینوتسیپ  روسرپمک  یکیناکم 7589834603  دنب  بآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

عجرم . ELLIOTT CO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ELLIOTT یتراجت مان   Lit 208 هکشب دیرگ 32  یتعنص  روسرپمک  نغور  الاک :  مان 
تعنص ناراکاوه  یزاس  روسرپمک  هدننک  هضرع 

هکشب 16 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   FLUID یتراجت مان  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم   HY- SC-1000 لدم یتعنص  زاگ  یزاس  هدرشف  یدنیآرف  ورکسا  روسرپمک  الاک :  مان 
FLUID هدنزاس

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 
نیمات

ددع 4 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رلیچ روسرپمک  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000875 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  یتراجت  مان   kg 12 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  دربراک  یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

بونج زاتشیپ  نیسکا  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتساو  رورس  قاتا  قیرح  مالعاوءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090728000034 زاین :  هرامش 

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سای یناتسرامیب  عمتجم  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  هب  طوبرم  هژورپ  - -

: تکرش طیارش 
دشاب نارهت  یناشن  شتآ  نامزاس  تسیل  رودنو  وزج  -

دشاب یم  رسیم  دیدزاب  ناکما  -
.دامرف لصاح  سامت  ( یزوریف مناخ  راکرس   ) ناتسرامیب HSE لوئسم اب  یگنهامه  تهج 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

89778612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتساو   یزاسدرادناتساو رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعاوءافطا   مالعاوءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   GAS DETECTOR COMPLETE P/N:6810530 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000686 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط   GAS DETECTOR COMPLETE P/N:6810530 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444430-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BL866A لدم کتنراگ  ینیزنب  یتشپ  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000125 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   BV162 لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/25 زاین :  خیرات 

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

( ددرگ هبساحم  دیرخ  تردق  ظفح   ) دیسررس 1403/8/21 اب  ( 001 ازخا  ) دنب ب هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09175714661 سامت نفلت  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک 

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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 مالعا   مالعا راجفنادض   راجفنادض جنس   جنس زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 8585

BL866ABL866A  لدم لدم کتنراگ   کتنراگ ینیزنب   ینیزنب یتشپ   یتشپ هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسیاو ءایلوا  هاگتسیا  ریذپ  سردآ  دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبطدنبراب 

1101001022001044 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپددع   لنپددع ودود   بیع   بیع عفرو   عفرو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، ینیزگیاج ینیزگیاج هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قباطم  ششک  یورین  یاهرابنا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یا  هرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000146 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2 .تسیمازلا تسویپ  هگرب  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  لیمکت و  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 55122398 اب  سامت  تیعضو  تروص  تخادرپ  دروم  رد  لاوئس  - 2

هرامش 55122055 اب  سامت  ینف  لاوئس  - 3

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122315-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تفش هلحم (  ریصن  ربوچ و  باروگرس  دمحا  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
8,394,000,000  : دروآرب غلبم 

33  / 000 / 000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  :: سردآ سردآ

01332132392  - 32132330 :: نفلت :: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTP://IETS.MPORG.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

تسویپ تسویپ لودج   لودج قباطم   قباطم ششک   ششک یورین   یورین یاهرابنا   یاهرابنا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8888

usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989
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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شنم یدارم   84867050 دیدزاب یگنهامه  تسویپ  حرش  هب  تازیهجت  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000268 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم  84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C3850-NM-4-1G لوژام  CISCO-C3850-48T-S هکبش چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000173 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9090

هنایار هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9191
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دابآ مرخ  یباوختخت  یعامتجا 256  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهیگژیو  دادعت و  یتسویپ  لیاف  قبطراتسرپ  راضحا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050019000081 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  یباوختخت   256 یعامتجا   نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اناس حرط  نیسحت  هدننک  هضرع  عجرم  استت  یتراجت  مان   TSNVG01 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ هام  یارادو 24 دشاب  هنیمز  نیا  رد  یدیلوت  هناورپ  یاراد  کرش  دیابو  دوشیم  هداد  تددوع  دشابن  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اراد  ار  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  و10

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  دنز  ناخ  میرک  راولب  یاهتنا  یقرش  تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407837-066  ، 33413200-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33404939-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

 - - نیلاکلآ نیلاکلآ ژراش   ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب تروپ -  -  تروپ کتکت   هکبش   هکبش لدبم   لدبم لایسکاوک -  -  لایسکاوک لباک   لباک  -  - LEDLED  روتینام روتینام هکبشو -  -  هکبشو یتارباخم   یتارباخم زایندروم   زایندروم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
...و ...و هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس قرب -  -  قرب ظفاحم   ظفاحم یملق -  -  یملق مین   مین نیلاکلآ   نیلاکلآ ژراش   ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب هکبش -  -  هکبش نوتسیک   نوتسیک تکوس   تکوس

9393
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یداهنشیپ یالاک  تیمکو  تیفیک  یسرب  تهج  روتکاف  شیپ  ئارا.یتسویپ  تاصخشم  قبط  هکبشو  یتارباخم  زایندروم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا 

1101001105001698 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   mm 5/2 رطق یسم   3c-2v لایسکاوک لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

شرتسگ طابترا  نتم  هدننک  هضرع  عجرم   MEG یتراجت مان   RBMEI لدم تروپ  کت  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SHENZHEN EUNI BATTERY CO LTD یتراجت مان   A27 لدم  v 1/5 ژاتلو نیلاکلآ  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

کادآ یالاک  نموه 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT6 FTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

داژن هلادبع  نیشفا  هدننک  هضرع  عجرم   C.F.L یتراجت مان   DURACELL لدم  V 1/5 ژاتلو یملق  مین  نیلاکلآ  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روپ قاتشم  رباج  هدننک  هضرع  عجرم  رهاب  یتراجت  مان   BD6L لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAN یتراجت مان   F802-PG لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

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

اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار   HPE 1.8 TB 10K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.الاک تاکرادت  رابنا  ناتسرل  تفن  تارباخمو  هلول  طوطخ  تکرش  رتخدلپ  دابآ  مرخ  هداج  رتمولیک 25 ناتسرلدابآ  مرخ  سردآ  هب  : الاک لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33495438-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادارق 1/7/1401  عورش  خیرات 

دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  یداهنشیپ  تمیق 
1101001395000030 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32282181-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربرب تایلام   تایلام نودب   نودب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق   1/7/140 11/7/140 1 دادارق   دادارق عورش   عورش خیرات   خیرات یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا

9494
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زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C9200L-24T-4G-E هاگتسد دیرخ 1 تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GLC-TE هاگتسد 2

NF-488-POE تیلباق اب  لاتیجید  هکبشرتست  ددع  2
لماک بای  جوزددع  1

GF120-HAF سیک نفددع  5
1101003827000096 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ربتعم  یتناراگ  لاس  کی  لقادح  یاراد  دنشاب و  لانیجروا  وین  امتح  دیاب  اههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش گنهامه  یناطلس 09359558174 سدنهم  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ص / / 57 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/20  دانسا  تفایرد   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678939 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هوک  یلیپسا - نالیگ   uso 1 زاف هدنامیقاب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

WS-C2960 -48TT-LWS-C2960 -48TT-L لدم   لدم هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9595

usouso  11 زاف   زاف هدنامیقاب   هدنامیقاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9696
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 53/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/06/23هرامش  1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم ات 1401/06/27عبنم  1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678945 :: هرازه هرازه ات 1401/06/28دکدک    1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یسم  یرون و  یاهوفاک  نادرگرب  بصن و  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000090 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  ءاضما  ورهم  یرازگراب و  مدع 

.یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یسم   یسم وو   یرون   یرون یاهوفاک   یاهوفاک نادرگرب   نادرگرب وو   بصن   بصن حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP دنرب  all in one هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000275 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
HP Pavilion 27 D1056-B دنرب  all in one - 

CPU core i7
چنیا  27

DDR4 گیگ  16 مر : 
گیگ تیفرظ 512   SSD هارمه هب  تیابارت   2 دراه : 

Geforce MX350 GDDR5 گیگ  4 کیفارگ :  تراک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPHP  دنرب دنرب   all in oneall in one هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

نفلت نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یکدی   یکدی یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  نفلت  لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001195 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 6810  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ارآ ناهج  راگن  دجم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان   AM3440-C لدم  PDH یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FC/FC 5db لدم یرون  ربیف  هعطق  هدننک  فیعضت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم  PDH MUX رسکلپ یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم یتارباخم  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
ایرآ قیقد  رازبا  شیوپ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  تساوخرد  حرش  زا  رتشیب  عالطا  تهج 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تروصب  دالوف  حرط  لحم  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  ویدار  هارمه  هب   plc تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000295 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا سم  عیانص  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   S 7 یتراجت مان   ET 200 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

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

هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
رهش دنمشوه 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا دیسر  یفیک و  لرتنک  زا  سپ  هامودت  روصب  تخادرپ  یتناراگ -  هارمه  هب  ون  افبآ -  هب  لاسرا  یمسر -  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویدار ویدار هارمه   هارمه هبهب     plcplc ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هزیوه ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب ضراوع  دنب ط   - اتسور لخاد  هکبش  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094768000038 زاین :  هرامش 

هزیوه ناتسرهش  قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هزیوه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ناتسزوخ  عیزوت  تکرش  تسیل  ردنیو  رد  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  دانسا و 

6441815557 یتسپ :  دک  لضفلاوبا ،  هزیوه خ  هزیوه ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36788292-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36788292-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  ددع  راهچ  دادعت   VIOP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001707 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست   . دامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  درادناتسا و  ساسا  رب  تاحیضوت  اب  قباطم  کی و  هجرد  عون  زا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور   30

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ضراوع   ضراوع دنب  طط   دنب  - - اتسور اتسور لخاد   لخاد هکبش   هکبش یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 102102

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   ددع   ددع راهچ   راهچ دادعت   دادعت   VIOPVIOP ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Enatel رژراش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUBRACK/ENATEL/3KW/24V/PSC03030221-200

24VDC-40A یجورخ  1000W ناوت هب   Enatel کرام ریافیتکر  لوژام 
1101001493000191 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنلیزوین  هدنزاس  روشک   ENATEL هدنزاس عجرم   ENATEL یتراجت مان   RM 2048/24 لدم  A 40 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یتارباخم  رژراش  الاک :  مان 

متسیس زیهجت  ارآ  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلیعامسا سدنهم  یاقا   61023960 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه 

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

یولوم  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه5678523 UPS یرادهگن سیورس و  هحفص 37)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح5678737 یاهمرف  اهدادرارق و  تیریدم  هناماس  یربهار  یرادهگن و  هحفص 37)ینابیتشپ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5678777 کرادم  تسیل و  قبط  رفن  دادعت 100 هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  تمدخ  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5678799(ECPD  ) موادم شزومآ  هناماس  یزادنا  هحفص 37)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلا 56788216400 یسناکرف 4800  هزاب  سنسیال  اب  هارمه   Mimosa C5X یتارباخم هحفص 37)ویدار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

10001000 WW ناوت ناوت هبهب     EnatelEnatel کرام   کرام ریافیتکر   ریافیتکر لوژام   لوژام   Enatel Enatel SUBRACK/ENATEL/3KW/24V/PSC0303022 1-200SUBRACK/ENATEL/3KW/24V/PSC0303022 1-200 رژراش   رژراش ناونع : : ناونع
2424VDC-40AVDC-40A  یجورخ یجورخ

104104

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

یکناب5679351 یاه  سیورس  سیورس  هعسوت  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  هرواشم ، تامدخ  هئارا 
لکاروا یتاعالطا 

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاسریز5679574 هکبش و  سانشراک  رفن  هحفص 37)ود  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تمسق5679720 رد  هک   - یتساوخرد لدم  یراجت و  مان  هب  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  ماگنه  رد  افطل 
.ددرگ داهنشیپ  تمیق  اهلدم  نامه  ساسا  رب  افرص  هدومن و  تقد  هدش - رکذ  تاحیضوت 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5679813SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هحفص 37)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5679835( مود هلحرم  تاعلاطم  ماجنا   ) دانسا نزخم  ثادحا  اه و  یناگیاب  نویسازیناکم  هحفص 37)یهدناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینفلت5679889 هملاکم  یا  هنیزه  هبساحم  شزادرپ و  ، تبث  / ینامزاس  billing هحفص 37)حرط یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روشک یرادرب  هشقن  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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک روکذم  تازیهجت  یارب  نآ  بصن  بسانتم و  تکارب  هزاس و  هیهت  هاگتسد  کی  رلرتنک  هاگتسد ،  دادعت 6  هب  لاو  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تسویپ  رد  نآ  تاصخشم 

1101003162000114 زاین :  هرامش 
روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   X554UN2 لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب دیناوت  یم  سامت  هرامش 63182512  اب  رتشیب  عالطا  یارب  تسا .  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  تسویپ  رد  هدش  رکذ  رلرتنک  لاو و  وئدیو  تاصخشم  افرص 

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63182367-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ بصن   بصن وو   بسانتم   بسانتم تکارب   تکارب وو   هزاس   هزاس هیهت   هیهت هاگتسد   هاگتسد کیکی   رلرتنک   رلرتنک هاگتسد ،  ،  هاگتسد   66 دادعت   دادعت هبهب   لاو   لاو ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکیفارت  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005124000006 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  درجتسد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   280x250 cm دیفس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناهارف  09123513714 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3741713174 یتسپ :  دک  کالپ 35 ،  ملعم -  راولب  درجتسد -  رهش  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35223939-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیطتسم لیطتسم لکش   لکش امن   امن ریسم   ریسم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  ینامیپ  تروصب  رهش  حطس  رد  رطخ  طوطخ  ریگ و  تعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یشک  طخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005612000089 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09369705334  هرامش  اب  لدیوق  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  ینامیلس ) مساق  دیهش  ) رهش یبرغ  بونج  علض  یدنبرمک  لیمکت  تهج  ینامیپ  تروصب  لیردراگ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005612000090 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09369705334  هرامش  اب  لدیوق  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رطخ رطخ طوطخ   طوطخ وو   ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 107107

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ینامیلس ) ) ینامیلس مساق   مساق دیهش   دیهش )) رهش رهش یبرغ   یبرغ بونج   بونج علض   علض یدنبرمک   یدنبرمک لیمکت   لیمکت تهج   تهج ینامیپ   ینامیپ تروصب   تروصب لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

108108
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تخس یس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش ناملبم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط 

1101005550000022 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تخس  یس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآرهم جارعم   B3 لدم  cm 90 عافترا  150x60 cm ینهآ هرفن  هس  شوگ  راهچ  یکراپ  تکمین  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   cm 60 زمرق ثلثم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 5008  لدم  ینهآ  یکراپ  هلابز  لطس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
سراف نایسراپ  یزاب  رصق  هدننک  هضرع  عجرم  لاس  ینس 14-4  هدودحم  لدم 4073  ینلیتا  یلپ  سنج  یکدوک  دهم  یبیکرت  یزاب  هعومجم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
اند رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رویرهش 1403 دیسررس  اب  ءازخا 005  یمالسا  هنازخ  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  هیارک 

دشاب یم  تخس  یس  یرادرهش  لحم  رد  سانجا  لیوحت 

7599134184 یتسپ :  دک  تخس ،  یس  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  تخس - یس  رهش  - اند ناتسرهش  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442330-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442337-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش ناملبم   ناملبم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم  ژارتم 2000  هب  دشاب  یم  زاین  دروم  تناس  تماخض 7  داعبا 70*40  دیفس  گنر  هداس  تینارگ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095876000002 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  جنگ  هعلق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان   cm 70 تماخض  35X40 mm داعبا مرک  گنر  هداس  تینارگ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ 
ددع 2000 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  رون  دنزام  قرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 عافترا  40x40 cm داعبا  PBA404 لدم رگوا  رکنا  یبعکم 4  ینتب  نویسادنوف  هیاپ  الاک :  مان 

رون دنزام  قرب  یسدنهم 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7894131451 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یرادرهش  یردیح  دیهش  نابایخ  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43390636-034  ، 43390115-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390112-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوط لوط رتم   رتم   2 0002000 ژارتم   ژارتم هبهب   دشاب   دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم تناس   تناس تماخض  77   تماخض   4040 ** 7070 داعبا   داعبا دیفس   دیفس گنر   گنر هداس   هداس تینارگ   تینارگ لودج   لودج ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب ساکعناورتمیلیم  100*50 داعبا هب  W مواقم هشیش  یربب  مشچ  غارچ  دیرخ  کالم  تسین  دیرخ  کالم  یمالعا  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیفارت رندراه  بسچو 

1101005111000093 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.330 دک  100x100x18 mm زیاس  UV یتنآ سلگ  سنج  یکیفارت  یربب  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 600 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رندراه بسچو  الاب  ساکعناورتمیلیم  100*50 داعبا هب  W مواقم هشیش  یربب  مشچ  غارچ  دیرخ  کالم  تسین  دیرخ  کالم  یمالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیفارت

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکوپا یسکوپا یبیکرت   یبیکرت بسچ   بسچ یکیفارت -  -  یکیفارت یربب   یربب مشچ   مشچ خیم   خیم لگلگ   - - WW مواقم مواقم هشیش   هشیش یربب   یربب مشچ   مشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  یالاک  دک  قبط  رهش  یتینما  نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090440000027 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  تیالو )  ) مج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   NBN-73023-BA لدم  Box هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558165163 یتسپ :  دک  مج ،  ناتسرهش  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622196-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501134010124 :: یهگآ یهگآ هرامش   13هرامش  - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 13/30عبنم  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679280 :: هرازه هرازه 16/30دکدک    - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنایاپ  یکیفارت  یشک  طخ  یزیمآ و  گنر  تایلمع  دادرارق  مالعتسا  نویسیمک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر 

نامتخاس هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر 

ییاضر یلاخلخ &  یزادرپراک -   - یرادا نامتخاس  یمالسا -  بالقنا  نادیم  ینامیلس -  مساق  دیهش  هارگرزب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

09151589668 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یتینما   یتینما نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1121 12

اهاه هنایاپ   هنایاپ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   - یکیفارت درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090594000011 زاین :  هرامش 

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

یطوق 400 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس 230  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 5 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

هسیک 16 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
لوط رتم  10000 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5761665956 یتسپ :  دک  هدقن ،  یرادرهش  ماما  نادیم  هدقن  ناتسرهش  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622535-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622580-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 1141 14

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

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501134010124 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/2313:30:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:00:001401/06/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679287 :: هرازه هرازه :: 1401/06/2716:30:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه - هنایاپ  یکیفارت  یشک  طخ  یزیمآ و  گنر  تایلمع  دادرارق  مالعتسا  نویسیمک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

درادن یهگآ  هنیزه  هب  زاین  همانزور :  رد  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1
هبتر دقاف  هبتر  لقادحتامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر  2

ییاضر  یلاخلخ &  یزادرپراک -   - یرادا نامتخاس  یمالسا -  بالقنا  نادیم  ینامیلس -  مساق  دیهش  هارگرزب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

09151589668 نفلت :   :: 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

ناراهب هژیو  هیحان  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 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلف کمن  نت  رادقم 1000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005605000114 زاین :  هرامش 

ناراهب هیحان  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دقن  ریغ  تروص  هب  تخادرپ  .2

.تخادرپ شیپ  نودب  .3

6617818381 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  هب  هدیسرن  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772995-087  ، 33784884-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33784884-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهاه هنایاپ   هنایاپ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 115115

یدنرس یدنرس کمن   کمن خیخی   دضدض   ناونع : : ناونع 1161 16

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  تشدکاپ  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095751000053 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرباص لیفورپ  هلول و  درون  هدننک  هضرع  عجرم   mm 20 عافترا  mm 20 ضرع  mm 6000 لوط  mm 2 تماخض یعبرم  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 5 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006802   cm 75 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000402   15x50 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  هانپناج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502009802   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANEL یتراجت مان   T12 لدم یا  هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1035 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

 ( مهم رایسب  ) .ددرگ یراذگراب  جرد و  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  امتح  ناگدننک  تکرش  یداهنشیپ  یاه  تمیق 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یا هفرح  ینف و  تیالو ، لپ  جیسب ، نارادساپ ، راولب  رد  عقاو  هدایپ  رباع  هاکتعرس و  شوقن  یئزج  ود  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همالع راولب  دابآ و  ریصح  باون ،

1101097241000014 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

( ءارجا دیرخ و   ) یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدایپ هدایپ رباع   رباع وو   هاکتعرس   هاکتعرس شوقن   شوقن یئزج   یئزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریس هریزج  کیتاموتا  یاه  برد  یا  هرود  سیورس  و  تاعطق ، ضیوعت  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000133 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن شریذپ  دروم  طورشم  داهنشیپ  .ددرگ  لیمکت  امتح  تمیق  لوادج  .دوش  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هعلاطم و  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  تاحیضوت  ذخا  مالعتسا و  تهج  سانشراک  نفلت  .دشاب 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریس یریس هریزج   هریزج کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   تاعطق ، ، تاعطق ضیوعت   ضیوعت ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 1191 19

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) جلاک نامتخاس  روسناسآ  تازیهجت  مزاول  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توشاراپ  لماک  بصن  هیهت و 

نیباک  یاه  کشفک 
تاقبط  دنب  مارآ 

رنرواگ  چیئوسورکیم 
توشاراپ  چیئوسورکیم 

روسناسآ  ینمیا  یرس  میس  ضیوعت 
ییالول  برد  هریگتسد 
ناشفا   1 میس 0.75 * 

الاب رود  نف 30*30 
1101001036000497 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - رنرواگ رنرواگ چیئوسورکیم   چیئوسورکیم تاقبط -  -  تاقبط دنب   دنب مارآ   مارآ نیباک -  -  نیباک یاه   یاه کشفک   کشفک توشاراپ -  -  توشاراپ لماک   لماک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت روسناسآ -  -  روسناسآ تازیهجت   تازیهجت مزاول   مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
نفنف ناشفا - - ناشفا   11  *  * 0 .750 .75 میس   میس ییالول - - ییالول برد   برد هریگتسد   هریگتسد روسناسآ - - روسناسآ ینمیا   ینمیا یرس   یرس میس   میس ضیوعت   ضیوعت توشاراپ -  -  توشاراپ چیئوسورکیم   چیئوسورکیم

120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا لیابوم  هرامش  جرد  تسا -  هدنشورف  اب  لقن  لمح و  - تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  یا  هرکرک  برد  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000231000080 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح و تسا - هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تسیل  طیارش  اب  قباطم  رتشوش  رگراک  یادهش  هعومجم  یارب  یا  هرکرک  برد  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسمازلا لیابوم  هرامش.تسا  هدنشورف  اب  لقن 

1101000231000081 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع   11 ناونع : : ناونع 12 112 1

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 98 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mmfhq3em7st34?user=37505&ntc=5678438
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5678438?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w9b764eb7h2sx?user=37505&ntc=5678477
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5678477?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقنو لمح  .تسا  هباشمدک  ناریا  تسویپ - تسیل  طیارش  اب  قباطم  رتشوش  رگراک  یادهش  هعومجم  یارب  ییوزاب  برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا لیابوم  هرامش  جرد.تسا  هدنشورفاب 

1101000231000082 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیمث کینورتکلا  وپاکت  هدننک  هضرع  عجرم  وکتورپ  یتراجت  مان   4 ردیل لدم   76/5x116/5 cm زیاس کیناکمورتکلا  ییوزاب  کج  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرفن هرفن و 10  روسناسآ 8  هاگتسد  ود  لیر  برد و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003383000027 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن یرازگراب  نکسا و  ار  تسویپ  لیاف  اضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و  زا  سپ  رگ  مالعتسا 

8917697998 یتسپ :  دک  لابقا ،  یروانف  زکرم  یرهطم  دیهش  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37256129-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37256128-035 :: 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

ییوزاب ییوزاب برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 123123

روسناسآ روسناسآ هاگتسد   هاگتسد ودود   لیر   لیر وو   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یرتم 2  زاف 6  کت  یپکسلت  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000420 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134616-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: 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

رهش5679198 یتینما  نیبرود  هحفص 72)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددع ددع   22 یرتم   یرتم   66 زاف   زاف کتکت   یپکسلت   یپکسلت دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  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 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک داهج  ترازو  یاهنامتخاس  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000368 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهظزادعب 09124988878 ات 4  حبص  زا 8  یرادا  تعاس  رد  طقف  نیریش  یاقآ  اب  سامت  یگنهامه و  تهج   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تمیق  دروآرب  تسویپ  قبط  - 

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544194-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: 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

یزرواشک یزرواشک داهج   داهج ترازو   ترازو یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020005000021 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   LONGSE یتراجت مان   R-2004B لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  یتسویپ  تسیل  قبط  هطوبرم  دک  ناریا  رد  زین  یزادنا  هار  بصن و  خرن  هدش و  جرد  هباشم  دک  ناریا  رد  تازیهجت  هیلک  خرن  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  - 2

3418934548 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یدابآدسا  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242229-028  ، 33222956-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222959-028 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت انیس  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یتخادرپ 3  هدنشورف  هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه  یتسویپ  تاصخشم  قبط  یتسارح  نیبرود  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030201000158 زاین :  هرامش 

زیربت انیس  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163639889 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نالارامو  ظفاح  هارراهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35498417-041  ، 35412101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35412151-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو 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 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنرز داژن  برع  مویداتسا  یارب  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000254 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: 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

ههام ههام یتخادرپ  33   یتخادرپ هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   زکرم   زکرم اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتسارح   یتسارح نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 128128

دنرز دنرز داژن   داژن برع   برع مویداتسا   مویداتسا یارب   یارب تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  نیبرود و  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000369 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهظزادعب 09124988878 ات 4  حبص  تعاس 8  زا  یرادا  تعاس  رد  طقف  نیریش  یاقآ  اب  سامت  یگنهامه و  تهج  نفلت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544194-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: 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

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقاو  طیارش  قبط  صصختم  ناکشزپ  ینوکسم  لزانم  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092353000013 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  طباوض  قبط  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یزادنا  هارو  بصنو  لحمردالاک  لیوحتو  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا 

یدمحم سدنهم   086-34456331 زاین تروصرد  سامت  هرامش 

3913161155 یتسپ :  دک  قباس ، ) یامنلگ  ) ژاتیمرآ تکرش  بنج  نیسح  ماما  نادیم  نارهت  میدق  هداج  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422361-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ وو   نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 130130

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدومن و تقد  هدش - رکذ  تاحیضوت  تمسق  رد  هک   - یتساوخرد لدم  یراجت و  مان  هب  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  ماگنه  رد  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ داهنشیپ  تمیق  اهلدم  نامه  ساسا  رب  افرص 

1101004187000003 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25E01 لدم ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 160 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN هدنزاس عجرم   WESTERN یتراجت مان   Purple WD40PURX لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کینورتکلا نیبار  تظافح  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVR 7TJM4ETH-D لدم هلاناک   DVR 4 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  هرامش 09123510859  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3715653187 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  دیهش  داینب  لک  هرادا  یمطاف ک 1 پ 17  دیهش  خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37736999-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37743834-025 :: 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

افرص افرص وو   هدومن   هدومن تقد   تقد هدش - - هدش رکذ   رکذ تاحیضوت   تاحیضوت تمسق   تمسق ردرد   هکهک    - - یتساوخرد یتساوخرد لدم   لدم وو   یراجت   یراجت مان   مان هبهب   تمیق ، ، تمیق داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا ماگنه   ماگنه ردرد   افطل   افطل ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ داهنشیپ   داهنشیپ تمیق   تمیق اهلدم   اهلدم نامه   نامه ساسا   ساسا ربرب  

132132
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یآ  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشابیم هدنشورف  هدهعب  یا 

1101001107000074 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  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 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هناماس  رد  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  - دوش هتفرگ  سامت  تشرس  کیندنهس  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه 09026810501 تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم هدنشورف  هدهعب  یا  هقطنم  یآ  ات  لمح  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  - ددرگ هئارا  روتکاف 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5679198 یتینما  نیبرود  هحفص 72)نیمات  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نکاما نکاما ریگدزد   ریگدزد وزیپ   وزیپ ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 133133

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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5679083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ تسویپ  یاضاقت  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  هئارا  هب  تبسن  اذل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LAMPS & ACCESSORIES

1101094076000239 زاین :  هرامش 
شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون پمال  هدننک  هضرع  عجرم  سپیلیف  یتراجت  مان   W 400 ناوت دیفس  زتراوک  دیلاه  لاتم  پمال  الاک :  مان 
ددع 140 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یاضاقت  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  هئارا  هب  تبسن  اذل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7941745431 یتسپ :  دک  هقبط 11 ،  فدص  جرب  شیک  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44453030-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44453045-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

.ددرگ5679083 تسویپ  یاضاقت  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  هئارا  هب  تبسن  اذل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
LAMPS & ACCESSORIES

هحفص 93) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ5678883 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 86)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمسق5679720 رد  هک   - یتساوخرد لدم  یراجت و  مان  هب  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  ماگنه  رد  افطل 
.ددرگ داهنشیپ  تمیق  اهلدم  نامه  ساسا  رب  افرص  هدومن و  تقد  هدش - رکذ  تاحیضوت 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

LAMPS & ACCESSORIESLAMPS & ACCESSORIES .ددرگ   .ددرگ تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت اباب   قباطم   قباطم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هبهب   تبسن   تبسن اذل   اذل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم5678415 رابنا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  هحفص 15)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5678903 افطا  هحفص 51)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک5679170 هحفص 51)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5679455BL866A لدم کتنراگ  ینیزنب  یتشپ  هحفص 51)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

قیرح5678903 افطا  هحفص 51)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ5678966 قیرح  ءافطا  مالعا و  راکدوخ  متسیس  یارجا  تازیهجت و  هحفص 51)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رلیچ5679009 روسرپمک  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لودج5679731 قباطم  ششک  یورین  یاهرابنا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یا  هرود  سیورس 
تسویپ

هحفص 51) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5679234 تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاسدرادناتساو  رورس  قاتا  قیرح  مالعاوءافطا  هحفص 51)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5679283 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 51)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه5679585 قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هحفص 51)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمالسا ع )  ) اضر 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 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا تسا -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یرتیل  ود  یکینورتکلا  مشچ  نیداتب  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090319000122 زاین :  هرامش 

اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  بلق  ناهج  یتراجت  مان   lit 3/5 مجح  MANA320-A لدم یکینورتکلا  مشچ  اب  نیداتب  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا تسا -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یرتیل  ود  یکینورتکلا  مشچ  نیداتب  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا مشچ   :: 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

هباشم5678674 دک  ناریا  تسویپ - دیرخ  طیارش  قبط  یرتیل  ود  یکینورتکلا  مشچ  نیداتب  پمپ 
یناریا تسا - 

هحفص 95) کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

(( 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

قیرح5679283 مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  هحفص 51)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

یریس5678389 هریزج  کیتاموتا  یاه  برد  یا  هرود  سیورس  و  تاعطق ، ضیوعت  یاهمتسیسریمعت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یناریا یناریا تسا -  -  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط یرتیل   یرتیل ودود   یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ نیداتب   نیداتب پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   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

نکاما5679863 ریگدزد  وزیپ  هحفص 86)ریژآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ ناریا  یسرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7 هب  یهگا  نیا  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5678836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جیروتسا ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 9 یبرغ  باداش  نابایخ  ینرق ، دبهپس  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  یبایرازاب  یناگرزاب و  دحاو  هب  هصقانم  رد  تکرش  قاروا  ذخا   :: سردآ سردآ

یزورون یاقآ  یلخاد 1230  یلا 7   88900141 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5678836( جیروتسا ) زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 96)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

5679905DELL زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 16)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5679203 یرتم 2  زاف 6  کت  یپکسلت  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( جیروتسا جیروتسا )) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5678897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات لیوحت و  بصن و  هارمهب  نکزاب  برد  یتسش  اب  یزکرم  لفق  هارمهب  هدیلک   5 کوت ،  لفق  اب  یزلف  تقرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم سانشراک 

1101093384000041 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

یبجر نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ژد  یتراجت  مان  تبنم  باق  ود  زلف  یور  لدم   mm 1 تماخض  105x210 cm داعبا یزلف  سنج  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 09127393551 سامت  موزل  تروص  رد  هامکی /  لقادح  هیوست  یمسر /  روتکاف  هئارا  ناگیار /  لیوحت  لماک و  روط  هب  الاک  بصن  ناگیار و  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نکزاب5678897 برد  یتسش  اب  یزکرم  لفق  هارمهب  هدیلک   5 کوت ،  لفق  اب  یزلف  تقرس  دض  برد 
زکرم سانشراک  دات  لیوحت و  بصن و  هارمهب 

هحفص 97) تقرس  ( تقرس دضدض  

سانشراک سانشراک دات   دات وو   لیوحت   لیوحت وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب نکزاب   نکزاب برد   برد یتسش   یتسش اباب   یزکرم   یزکرم لفق   لفق هارمهب   هارمهب هدیلک   هدیلک   55 کوت ،  ،  کوت لفق   لفق اباب   یزلف   یزلف تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع
زکرم زکرم

137137
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5678520Apple Enterprise Account ینامزاس تناکا  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5678640 مرن  هحفص 37)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح5678737 یاهمرف  اهدادرارق و  تیریدم  هناماس  یربهار  یرادهگن و  هحفص 37)ینابیتشپ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5678777 کرادم  تسیل و  قبط  رفن  دادعت 100 هب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  تمدخ  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5678899zabbix گنیروتینام رازفا  هحفص 37)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5679145 تخس  هحفص 37)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یونعم5679421 تیکلام  عماج  هناماس  یربهار  حرط  رارقتسا و  لاقتنا و  یزاس ،  هدایپ  هحفص 5)یحارطزاب ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کچ5679469 هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 5)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک5679573 سوریو  یتنآ  تمدخ  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ةیلوا5679598 یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  بصن   - رتویپماک هاگتسد  هحفص 5)دادعت 28  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا 567959980 مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
کچ هتسد  پاچ  هاگتسد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5679813SAORG یناریاریغ نایوجشناد  مان  تبث  هناماس  هحفص 37)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5679256 هار  بصن و  تخاسریز  تازیهجت  نیمات  ناینب  شناد  لوصحم  یزادنا  هار  دیرخ و 
متسیس

هحفص 29) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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