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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 19  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشجنپ  2424   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,770هکس , 000144,770 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   85,97085,970مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,960هکس , 000135,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13,3002 سیئوس13,300 سیئوس کنارف   329,400329,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   240رالد ,200240 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   84,09084,090لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورن314,930314,930وروی ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   13,282یالط , 00013,282 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ364,270364,270دنوپ نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,920220 ,920

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4242))

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

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

زا 55 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

زا 55 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

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

زا 55 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

زا 55 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  یکناب  یلوپ  شناد  لاترپ  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدربراک  شهوژپ  اضاقت : هورگ  - 

یمالسا فراعم  یناسنا و  مولع  اضاقت : تیهام 

:: 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

یروانف تاقیقحت و  مولع  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشهوژپ یاه  حرط  یشخب  رثا  یبایزرا  جیاتن و  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188675654 :: 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

یکناب یکناب یلوپ   یلوپ شناد   شناد لاترپ   لاترپ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 11

یشهوژپ یشهوژپ یاه   یاه حرط   حرط یشخب   یشخب رثا   رثا یبایزرا   یبایزرا وو   جیاتن   جیاتن یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 55 ھحفص 5 
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یناسر عالطا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب بسانتم  یلام  نیمات  یارب  یتسایس  هتسب  هئارا  یروانف و  شهوژپ  هزوح  یلام  عبانم  نیمات  یارب  یناهج  یاه  همانرب  اهراکوزاس و  یارب  هعلاطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188675654 :: 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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یاه  یهگآ  زکرمت  هرادا  هب  نیماد  اتید  هاگتسد  کی  دیرخ  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

یروانف یروانف شهوژپ   شهوژپ هزوح   هزوح یلام   یلام عبانم   عبانم نیمات   نیمات یارب   یارب یناهج   یناهج یاه   یاه همانرب   همانرب وو   اهراکوزاس   اهراکوزاس یارب   یارب هعلاطم   هعلاطم ناونع : : ناونع 33

نیماد نیماد اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یاه  یهگآ  زکرمت  هرادا  هب  نیماد  اتید  هاگتسد  کی  دیرخ  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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690665 :: هرازه هرازه 14:00دکدک   تعاس :   - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج  هاگدورف  یزاورپ  لماوع  هعسوت  یزاسهب و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مرهج هاگدورف  یزاورپ  لماوع  هعسوت  یزاسهب و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   31,873,597,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 14:00  1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مرهج  رهش : 

 1387835318 یتسپ :  دک 
ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیماد نیماد اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هاگدورف هاگدورف یزاورپ   یزاورپ لماوع   لماوع هعسوت   هعسوت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 66
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رزخ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khazarcement.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 69 سدق ،) ) مود هشیدنا  هچوک  یلامش ، یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  :: 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

تفن ابص  ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 15  هب  لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  یفیک  یبایزرا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

offers.sabanaft.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، ینامتخاس حلاصم  هیلک  ناگدننک  نیمأت   ) الاک ناگدننک  نیمأت  یبایزرا  یئاسانش و  هب  تبسن  روشک  رد  دوجوم  یاهتیفرظ  زا  رتشیب  هچره  هدافتسا  روظنم  هب 

.دیامن مادقا  تیحالص  یاراد  ینامتخاس ) تازیهجت  هیلک  عوبطم و  هیوهت  روسناسآ ، یکیناکم ، یقرب و  تاسیسأت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 172 یبرغ ، کنو  نابایخ  یئاهب ، خیش  نادیم  یناشن : هب  اهدادرارق  یناگرزاب و  تنواعم  تفنابص - ینامتخاس  یسدنهم و  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 321  86769000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

هیلک هیلک وو   عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت روسناسآ ، ، روسناسآ یکیناکم ، ، یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسأت   تاسیسأت ینامتخاس ، ، ینامتخاس حلاصم   حلاصم هیلک   هیلک ناگدننک   ناگدننک نیمأتاسانش   نیمأتاسانش یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
ینامتخاس ینامتخاس تازیهجت   تازیهجت

88
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9905044-T25 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/07/05هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنمد هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ع پ/008/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iotco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  یکلم  یاه  روانش  تهج  ایرد  رد  اقب  تازیهجت  یاه  همان  یهاوگ  رودص  تست و  ژراش ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف5690665 یزاورپ  لماوع  هعسوت  هحفص 7)یزاسهب و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدنمد هدنمد هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یکلم یکلم یاه   یاه روانش   روانش تهج   تهج ایرد   ایرد ردرد   اقب   اقب تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه همان   همان یهاوگ   یهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ژراش ، ، ژراش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1010
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 17/س ت/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/6/23هرامش زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5690877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ، 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرم هرب  تیاس   - راکمدنگ تارباخم  زکرم  راکمدنگ و  تفن  تکرش  تیاس  نوخرس و  یهار  هس  یرونربیف  حرط  یارجا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/094/520/000  غلبم 

لایر نیمضت 804/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس سناکرف   سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 111 1

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 55 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bx9mjylyvejyq?user=37505&ntc=5690877
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5690877?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c2mgkxa3g2434?user=37505&ntc=5690881
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5690881?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

815-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5690885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنق زکرم  ردام  هچضوح  فقس  حالصا  یزاسزاب و  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 9 م 1401 یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/23  دانسا  تفایرد   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/6/23  لیوحت   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یوفاک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 2.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08633288683 :: 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

فقس فقس حالصا   حالصا وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1313

یرون یرون یوفاک   یوفاک تازیهجت   تازیهجت 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 :
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یاه  یهگآ  زکرمت  هرادا  هب   core چیئوس هاکتسد  ود  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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلود یاه  یهگآ  زکرمت  هرادا  هب   core چیئوس هاکتسد  ود  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

corecore چیئوس   چیئوس هاکتسد   هاکتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

corecore چیئوس   چیئوس هاکتسد   هاکتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691316 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سأر  خروم 10/07/1401  هبنش  کی  زور   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یدادیور  یطیحم  یلاتیجید  شخب  هس  رد  لوا  هارمه  یتاغلبت  نیپمک  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا دیدجت 1401-5-137-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691328 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز تلم  زکرم   ONU7023 نالاواس یوک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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

لوا لوا هارمه   هارمه یتاغیلبت   یتاغیلبت نیپمک   نیپمک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

یوک یوک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -140-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691342 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دور هنیزب   ) رادیق دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا دیدجت 1401-5-148-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691347 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما تومیر  تلم و  زکرم  یرون  یدنب  لصفم  یشک و  لباک  لباک و  یروآ  عمج  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122135 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک وو   لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا دیدجت 1401-5-141-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691350 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ندمت نادیم  یقرش  لامش  علض   ) رهبا جئاوحلا  باب  یوک   | FTTH یرونربیف یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

(6/1401 هرامش (  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691358 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سأر   - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  فلش 5616  لباک  ASPB و  تراک فلشدیرخ 5616  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

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2 12 1

56165616 فلش   فلش لباک   لباک وو     ASPBASPB تراک تراک   56165616 فلشدیرخ   فلشدیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 55 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -142-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691359 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوضر یاه  نامتراپآ  بونج  دیدج ) یوفاک 61   ) هیئاضر یوک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

روپ قیدص   02433122137 :: 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

5690680ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکناب5690921 یلوپ  شناد  لاترپ  هحفص 5)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشهوژپ5690922 یاه  حرط  یشخب  رثا  یبایزرا  جیاتن و  هحفص 5)یسررب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف5690925 شهوژپ  هزوح  یلام  عبانم  نیمات  یارب  یناهج  یاه  همانرب  اهراکوزاس و  یارب  هحفص 5)هعلاطم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیماد5691303 اتید  هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیماد5691304 اتید  هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع 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 55 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  / یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم هسلجعبنم تعاس 12  تیاغل  زور 1401/06/28  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
شسرپ 1401/07/09

5690680 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا ییایرد ) کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSCو  یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 9610913161 قودنص  رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ - : سردآ هب  هناخریبد   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-070-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم یراداعبنم تقو  رخا  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادقم 4 کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 50.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یدشرم تجح   3379548-024 :: 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

5690680ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ICSICS متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   ییاجباج   ییاجباج لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

رادقم  44 رادقم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 55 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

امانایسآ یعیبط  زاگ  نزاخم  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایل  یتعنص  کرهش  نیوزق  رهش  رد  هناخراک  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  نینچمه  هتسبرادم و  نیبرود  هکبش و  تینما  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  دادعت 1300   UTP کولف دنارگل  هکبش  لباک  - 

رتم  دادعت 350  دروهر  یسکلف 21  هلول  - 
دادعت 2  یناراب 40*60  راکور  سکاب  - 

یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و  - 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش 

یناگرزاب دحاو  کالپ 89  یدورهس  عطاقت  زا  لبق  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 300  02188540015 :: 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

یقرب و5691241 تاسیسأت  ینامتخاس ، حلاصم  هیلک  ناگدننک  نیمأتاسانش  یمومع  ناوخارف 
ینامتخاس تازیهجت  هیلک  عوبطم و  هیوهت  روسناسآ ، یکیناکم ،

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نینچمه   نینچمه وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 55 ھحفص 18 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ازجم یتیریدم  لوسنک  هب  هربراک  هخسن 70  کی  وازجم  یتیریدم  لوسنک  هب  هربراک  هخسن 8  کی   ) هخسن سوریو 78  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرشب 

1101004340000514 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 78 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازهاش سدنهم   09173680975 ینف تاعالطا  تساروتکاف  لصا  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 تسا  هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  برد  الاک 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ 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 55 ھحفص 19 
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کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دنشاب کارا  رهش  رد  ناگدننک  تکرش   ) تسویپ کرادم  قبط  نارامیب  دکار  یراج و  یاه  هدنورپ  نکسا  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000322000048 زاین :  هرامش 

کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک تروصب  تسویپدادرق   . دنشاب کارا  رهشرد  ناگدننک  تکرش.ددرگ  تبثو  هبساحم  هلاسکیو  یلک  تروصب  غلبم.دادرارق  قبطاه  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  دادرارق  طورش  هب  هجوتابو  هدش  هلاطم 

3814957558 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228705-086  ، 32222006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231283-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دنشاب دنشاب کارا   کارا رهش   رهش ردرد   ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش  ) ) تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط نارامیب   نارامیب دکار   دکار وو   یراج   یراج یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000143 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  1,400 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UAM سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000144 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  100 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UAMUAM  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود   Fortigate60F لاوریاف هلاس  کی  سنسیال  ددع +  ود   Fortigate60F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003267000019 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188588 یتسپ :  دک  ایدیمح ،  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36241818-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36233572-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع ودود     Fortigate60FFortigate60F لاوریاف   لاوریاف هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال ددع +  +  ددع ودود     Fortigate60FFortigate60F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایئزج اب  ناجنسفر  نشور و  یدمحا  دیهش  رابنا  نامرک ، میدق  رابنا  ییامیپاوه ، یریگتخوس  هقطنم ، داتس  تنرتنیا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091990000190 زاین :  هرامش 
نامرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
1mb دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نامرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یشزرو  نیمز  بنج  وجاوخ  هارراهچ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613667355

35231191-034  ، 32531191-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32531194-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تنرتنیا تنرتنیا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - Desalination Packages تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا 

1101097587000029 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

حتاف ناروآ  نف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FPT یتراجت مان   FG-Type E لدم زاگ  تفن و  یمیشورتپ و  تعنص  تاناعیم  یئادز  کمن  جیکپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - Desalination Packages :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مهن  هاگشیالاپ  لحم  رد  یضاقتم  دحاو  یسرزاب و  دحاو  طسوت  تیکیفیترس  الاک و  یسررب  زا  دعب  ییاهن  دات.دشاب  یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

152885 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/27هرامش نایاپ :  خیرات   1401/06/23 عورش :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

srm.kscco.ir :: عبنم 1401/06/27عبنم دیدمت :  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیتید  هشقن و  قباطم  pm70-plc-0003-28 یدنب بآ  لیر  هعومجم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   تفن   تفن وو   یمیشورتپ   یمیشورتپ تعنص   تعنص تاناعیم   تاناعیم یئادز   یئادز کمن   کمن جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 3333

یدنب یدنب بآبآ   لیر   لیر هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3434
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454561 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc هیذغت عبنم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-161-655 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 emergency دیلک یس +  یآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

plcplc هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 3535

emergencyemergency دیلک   دیلک یسیس +  +  یآیآ   ناونع : : ناونع 3636
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

152801 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5691765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152801 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

بآ چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/17 عورش :  خیرات 
1401/06/21 نایاپ :  خیرات 

1401/06/27 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ چیئوسولف   چیئوسولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  ددعکی  مادک  ره   NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  دربردام NSC 1060 و  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127 یرباج : 

1101001105001756 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-6 لدم پول  قیرح 6  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
فیس

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   Power SOLOUSION F1 Spare Part تراک الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   B01050-00 درب الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات  دیئامرف  لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  ار  دوخ  داهنشیپ  ًافطل 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درب درب -- قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس دربراک   دربراک   Power SOLOUSION F1  Spare PartPower SOLOUSION F1  Spare Part تراک   تراک -- پول پول   66 قیرح   قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع
ءافطا ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس دربراک   دربراک   B0 1050 -00B01050 -00

3838
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ناجریس 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 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمرتاو هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000180 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ROTFIRE یتراجت مان  یدالوف  نزخم   D30-B30 لدم  Lit 300 تیفرظ قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

تراجت یئالط  هریجنز  هدننک  هضرع  عجرم   KIZILATES YANGIN GUVENLIK TEMIZLIK MAKINALARI SALIH POSAC
ددع 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگرابو  اضما  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  هنیزه  شورف و  زا  سپ  تامدخ  همان و  تنامض  یاراد  تسویپ  تاصخشم  اب  هاگتسد 

یروف لیوحت 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5691147 تفن و  یمیشورتپ و  تعنص  تاناعیم  یئادز  کمن  هحفص 24)جیکپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دربراک5691797  Power SOLOUSION F1 Spare Part تراک - پول قیرح 6  مالعا  لرتنک  لناپ 
ءافطا مالعا و  متسیس  دربراک   B01050-00 درب - قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسیمرتاو تسیمرتاو هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5691043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا رد  جردنم  دادعت  حرش و  هب...و  هکبش  چیئوس  روتینام ف  سیک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000165 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس روتینام ،  ،  روتینام سیک ،  ،  سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  دک  ناریا  هیارا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  - بو نشیکیلپا  لاوریاف  ( WAF  : -) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101001292000039 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 240  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح و هنیزه  دشاب  یم  یمازلا  دک  ناریا  هیارا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  - بو نشیکیلپا  لاوریاف  ( WAF  -) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مادقا  هطوبرم  سانشراک  دات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم یمازلا   یمازلا دکدک   ناریا   ناریا هیارا   هیارا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم -- بوبو نشیکیلپا   نشیکیلپا لاوریاف   لاوریاف ( ( WAFWAF -)-) ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

4141
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نامرک ناتسا  رد  یکبنگ  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 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی طسق  هس  رد  تروصب  تخادرپ  نامرک و  یرادرهش  رابنا  لحم  لیوحت  تراک  میس  رژراش و  اب   HHB T35 G4 کنارت میسیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101005658000027 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراف جیلخ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   NETMETAL 5 لدم  GHZ 5/8 سناکرف  wireless یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
ناسر عالطا 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614633111 یتسپ :  دک  نامرک ،  یزکرم  یرادرهش  اروش  نادیم  نامرک  رهش  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32268350-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235114-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک میس   میس وو   رژراش   رژراش اباب     HHB T35 G4HHB T35 G4  کنارت کنارت میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 4242

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454969 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای 2 زاب  لامرن  تکاتنک  اب 2  چیئوس ،  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ایای   زاب   زاب لامرن   لامرن تکاتنک   تکاتنک   22 اباب   چیئوس ،  ،  چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4343

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 18 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عوجر ) یلخاد ءاهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  الاک /  فیدر   10 یرون /  یوفاک  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس یتسویپ  بت  هب  دوش 

1101092416000319 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک یتراجت  مان  لتایک  هدننک  هضرع  عجرم   IPG لدم یتارباخم   outdoor وفاک یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 95 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا دشاب  یمیوقت  زور  زا 60  شیب  مالقا  لیوحت  نامز  هکیتروصرد   / 071-52112717 سامت نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا / یمازلا  دادرارق  داقعنا  نینچمه  هدنرب و  یوس  زا  شرافس  دصرد  هد  نازیم  هب  تادهعت  ماجنا  نسح  همان  تنامض 

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

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش دانسا 1401/6/23  عیزوت   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا نارهت و  ناتسا  رد  یبای  تیاس   sa راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5691276 ود   Fortigate60F لاوریاف هلاس  کی  سنسیال  ددع +  ود   Fortigate60F هحفص 18)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون یوفاک   یوفاک کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یبای یبای تیاس   تیاس   sasa راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 4545

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

تنرتنیا5691284 هحفص 18)مالعتسا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003623000166 زاین :  هرامش 
سرادم یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   EVA1316 لدم  in 50 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد  دشاب  یم  لوبق  دروم  الاک  لیوحت  نامز  رد  لک  هرادا  طسوت  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  هدش و  مالعا  تسویپ  تاحفص  مامت  اضما  رهم و  .ددرگ  یم  لطاب  داهنشیپ  هتفای و  تدوع  رظن  دروم  الاک  ینف  تاصخشم 

9815618841 یتسپ :  دک  کی ،  نارمچ  شبن  نارمچ -  نابایخ  سدق -  یوک  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33230181-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224177-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگدزد ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم 

1101003812000043 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EASTAR هدنزاس عجرم   P25 لدم  0/96x0/08 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم 

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - نانمس ناتسرهش  یزرواشک  داهج  یوربور   - یدعس راولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3513913183

33321782-023  ، 33324043-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322297-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ناناوج  شزرو و  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 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

5690663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و قبط  یتخت  یشزرو  هعومجم  یتسردنت  هداج  تهج  تاو  ینابایخ 200 یدیشروخ  ید  یا  لا  غارچددع  130 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1201003124000074 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  130 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 77533217 نفلتدامن  یرازگراب  ار  غلبم  نسویپ  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  ناتسا ،  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  لالقتسا -  هچوک  هفرط -  ناتسرامیب  یوربور  هاپس -  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1154713581 : 

77534221-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77533255-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ یدیشروخ   یدیشروخ یدید   یایا   لالا   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشیلاع 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 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشیلاع رهش  رد  هدایپ  رباع  هاگرذگ  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000033 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 700 دادعت : 
1401/07/08 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691221 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یضرع یروحم و  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر -  دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلامش 8 رویرهش  هدفه  شبن  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

33687006 :: 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

رهشیلاع رهشیلاع رهش   رهش ردرد   هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

یضرع یضرع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050
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دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691238 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ملسم ، یسلجم  ، بایماک  ) ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131293777 :: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14391 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/06/23 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/2714:00:00

mashhad.ir :: عبنم 14:00:001401/06/27عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691247 :: هرازه هرازه 1401/06/2808:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطسو  .نیطسلف  .تثعب  .دابآدمحا  .یناقلاط.زودهالک  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

05131293081 نفلت :  کی  هقطنم  یرادرهش   35 یبونج مایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 5151

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 5252

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691249 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  نیطسلف و  تثعب  دابآ  دمحا   ، یناقلاط  ، زودهالک ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131293081 :: نفلت :: 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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

5691599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  دابآرضخ (  کباتا -  روحم  ضیرعت  یزاسهب و  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000037 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 5353

روحم روحم ضیرعت   ضیرعت وو   یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

5691635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  مورطق ( قفاب - روحم  ضیرعت  یزاسهب و  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000038 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورگنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5691668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  ههام  طاسقا 2  تخادرپ  طیارش  اب  لوط  رتم  یکیفارت 100  یکولب  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمظاک  09111439226  - هداز لیعامسا   09117155039 سامت

1101005097000042 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  دورگنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002202   50x35 cm داعبا  cm 3 عافترا یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  یارب  سامت  یرادرهش  هب  مالقا  لیوحت  زا  سپ  ههام  طاسقا 2  تخادرپ  طیارش  اب  لوط  رتم  یکیفارت 100  یکولب  هدننک  ادج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک سدنهم   09111439226  - هداز لیعامسا   09117155039

4471668387 یتسپ :  دک  دورگنل ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  دورگنل ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42525001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42525005-013 :: 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 ضیرعت   ضیرعت وو   یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

cmcm  33  عافترا عافترا یایا   هداج   هداج ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یا  هناوتسا  لیم  هکشب و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000104 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت یایا   هناوتسا   هناوتسا لیم   لیم وو   هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یقرب  برد  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000576 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قفا هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   DMD هدنزاس عجرم   DMD یتراجت مان  یتعنص  پاچ  هاگتسد  دربراک   cm 72 رطق یکیتسال  بکرم  کطلغ  الاک :  مان 

ایسآ تاعطق 
ددع 650 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  یدنق  سدنهم  هرامش 09151269017  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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

یکیتسال یکیتسال بکرم   بکرم کطلغ   کطلغ یقرب -  -  یقرب برد   برد مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  حرش  هب  ) یزادنا هار  بصن و  یاه  هنیزه  VIP و  یرانک ، ینایم ، ددرت  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009005000004 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   BOONEDAM یتراجت مان   SL300 لدم یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   KARA GATE VIP لدم  VIP یا هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  امتح  هدوزفا  شزرا  یهاوگ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  هنیزه  دش و  دهاوخ  هداد  تدوع  یلاسرا  مالقا  مامت  سانشراک  دات  مدع  تروص  رد 

5715844719 یتسپ :  دک  یوک 25 ،  یتشهب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31973149-044  ، 31973000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31973511-044 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یاه   یاه هنیزه   هنیزه وو     VIPVIP یرانک ، ، یرانک ینایم ، ، ینایم ددرت   ددرت تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هطوبرم تالآ  قاری  اب  هارمه  درادناتسا  هگنل  ود  یرارطضا  جورخ  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000067 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  یرارطضا  جورخ  لدم  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا .دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  .دامرف  لصاح  سامت  هرامش 09124817151  اب  یلیمکت  تاعالطا  تفایرد  داهنشیپ و  هیارا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارطضا یرارطضا جورخ   جورخ لدم   لدم کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  لک  هرادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000029 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسا  یمازلا  هدنشورف  اضما  رهم و   ، تاعطق کت  کت  تمیق  هارمه  هب  تسویپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  دحاو  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یگدنیامن  یمطاف  ناتسرامیب  یوربور  ماما  نابایخ  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4173834774

33479434-045  ، 33233200-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233248-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف ساسا  رب  - نشیتسا ونان  نتنآ  - موز اب  ماددیپسا  نیبرود  - ناوخ کالپ  نیبرود  - تلاب هکبش  تحت  یلسکیپ  اگم  نیبرود 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004499000049 زاین :  هرامش 
ناتسا تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 53 دادعت : 

1401/07/01 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت - دشاب هدوزفا  شزراهمانیهاوگ  ابش و  هیدات  - دشابیم تسویپ  لیاف  ساسا  رب  نالماکدیرخ  - هباشمالاک دک  یدقن - تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالغ یاقآ  یگنهامه 09152716554 

9971779431 یتسپ :  دک  تالیش ،  یادهش  نادیم  راهب -  هاچ  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35321951-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321961-054 :: 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

لیاف لیاف ساسا   ساسا ربرب   -- نشیتسا نشیتسا ونان   ونان نتنآ   نتنآ -- موز موز اباب   ماددیپسا   ماددیپسا نیبرود   نیبرود -- ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود -- تلاب تلاب هکبش   هکبش تحت   تحت یلسکیپ   یلسکیپ اگم   اگم نیبرود  33   نیبرود ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

6262
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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 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

5691152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب صصختم  ناکشزپ  ینوکسم  لزانم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092353000020 زاین :  هرامش 

هواس نارمچ  رتکد  دیهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B112 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنوش یسررب  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ناتسرامیب ناتسرامیب صصختم   صصختم ناکشزپ   ناکشزپ ینوکسم   ینوکسم لزانم   لزانم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب " یم  هباشم  دک  ناریا  مهن - هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و 

1101097587000030 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   MK220 RF لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وریپسا دیراورم 

تس 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب " یم  هباشم  دک  ناریا  - مهن هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. تسین دات  دروم  دنه  روشک   ) دشاب یم  دات  دروم  نیچ  تخاس  ، یلصا هدنزاس  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  یمازلا و  تیکیفیترس.ددرگ  هئارا  تسویپ 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 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

5691377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیوس  باه  هاگتسد NVR و  کرام KDT و  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003379000072 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B70T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دنرب زا  جراخو  تیفیک  یب  سنج  دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  تسیل  قبط  یاه  دنرب  طقق  انمض " یدقن  تخادرپ  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  کت  کت  تمیق  روتکاف  شیپ  امتح " دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  نآ  بقاوع  تشگرب و  روکذم 

6616643131 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  - نارادساپ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231446-087  ، 33233183-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235845-087 :: 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

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس باه   باه وو     NVRNVR هاگتسد   هاگتسد وو     KDTKDT کرام   کرام هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهشرد یساسا  یاهالاکو  مدنگ  یزاس  هریخذ  یتلود  زکارم  رد  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یزادنا  هاررو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  هب  ناتسا  یاه 

1101001533000051 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تسا  - یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  ورهم  تسیاب  یم  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  وگخساپ  یقاحسا 09158802024  لالج  یاقآ  دش -  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  داهنشیپ 

9146615414 یتسپ :  دک  ولیس ،  هارراهچ  بالط -  یوک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702019-051  ، 32709011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32735481-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد5691090 هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  هحفص 35)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5690433 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ اهب  هحفص 45)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس5691377 چیوس  باه  هاگتسد NVR و  کرام KDT و  هتسبرادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هاررو   هاررو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیمرتاو5691044 هاگتسدکی  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دربراک5691797  Power SOLOUSION F1 Spare Part تراک - پول قیرح 6  مالعا  لرتنک  لناپ 
ءافطا مالعا و  متسیس  دربراک   B01050-00 درب - قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دربراک5691797  Power SOLOUSION F1 Spare Part تراک - پول قیرح 6  مالعا  لرتنک  لناپ 
ءافطا مالعا و  متسیس  دربراک   B01050-00 درب - قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ مولع  هاگشناد  تالو -  هم  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5690743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09931612528 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد.هباشم  دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  یاه  یروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  هداز  نیسحلادبع  سدنهم  مناخ 

1101091302000027 زاین :  هرامش 
تالو هم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظفح اب  تمیق  دریگیم و  ماجنا  دیسر 1403/08/21  رس  خیرات  هجدوب و  نوناق   5 هرصبت (ب) دنب ( 001  ) هرامش اب  اذخا  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هداز  زیزع  یاقآ   09151307836 هرامش اب  قاروا  دروم  رد  لاوس  تروص  رد.ددرگیم  هبساحم  دیرخ  تردق 

9516915169 یتسپ :  دک  یتشهب ،  نابایخ  دابآ -  ضیف  رهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56729031-051  ، 56728100-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56727122-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

یکشزپ5690743 تازیهجت  یاه  هحفص 52)یروسسکا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

5690715- موز اب  ماددیپسا  نیبرود  - ناوخ کالپ  نیبرود  - تلاب هکبش  تحت  یلسکیپ  اگم  نیبرود 3 
تسویپ لیاف  ساسا  رب  - نشیتسا ونان  نتنآ 

هحفص 45) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

ریگدزد5691090 هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  هحفص 35)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 55 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5691684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش - دوش هدادرتنیرپددع  4 ورنکساددع 1 یارب یلک  تمیق  - مالعتسا طیارش  تیاعراب  یتسویپ  لیاف  قبطرتنیرپورنکسادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم 09145052825 یمازلا  مالعتسا 

1201001380000021 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سوریو5690457 هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5691068 هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5691251UAM هحفص 18)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5691276 ود   Fortigate60F لاوریاف هلاس  کی  سنسیال  ددع +  ود   Fortigate60F هحفص 18)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ5691684 رنکسا و  هحفص 54)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

رتنیرپ رتنیرپ وو   رنکسا   رنکسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

یریوصت5691579 تراظن  یاه  متسیس  یزادنا  هاررو  بصن  هحفص 45)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5690680ICS متسیس یارجا  ییاجباج و  لمح ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزادنا5691426 هار  بصن و  یاه  هنیزه  VIP و  یرانک ، ینایم ، ددرت  تیگ  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 55 ھحفص 55 
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