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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 19

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 27

140 1140 1 ریت   ریت   1515 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   151هکس , 060 , 000151 , 060 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,970 , 000140 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,2002 سیئوس15,200 سیئوس کنارف   326کنارف ,900326 ,900

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,900242 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   91لایر ,52091 ,520

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,50031 ,500

رایع رایع   1818 یالط   ,14یالط 068 ,00014, 068 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ379,200379,200دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,960234,960دصکی

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
((4141 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 104104))

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

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

زا 110 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 52  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 91

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

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

( 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 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( 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  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

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

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

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

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442347 :: هرازه هرازه فلا ب ج 1401/05/11دکدک   یاه  تکاپ   8 تعاس  - 1401/05/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10

نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  ششوپ  تحت  هدودحم  رد  هکبش  رازفا و  تخس  رازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  تدم 12 لایر   10/073/718/962 دروارب غلبم 

لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  در  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 502/211/570  غلبم 

:: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.t6ww.tpww.ir-www.nww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092500000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442657 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  رهش  شش  هقطنم  بلاضاف  بآ و  تکرش  ششوپ  تحت  هدودحم  رد  هکبش  رازفا و  تخس  ، رازفا مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت رهش  شش  هقطنم  بلاضاف  بآ و  تکرش  ششوپ  تحت  هدودحم  رد  هکبش  رازفا و  تخس  ، رازفا مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   502,211,570 نیمضت :  غلبم 

هصقانم  طیارش  همان و  توعد  دنب 7  رد  روکذم  دراوم  یقاب  روکذم و  غلبم  نازیم  هب  ینیمضت  یکناب  کچ  لماش  نیمضت  دراوم  نیمضت :  تاحیضوت 
13:30 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  یزار - ) یایرکز   ) یرتم نابایخ 24  یررهش –   ، 1874614141 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ،، رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  کالما  یزیمم  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دات  دروم   GIS ییایفارغج تاعالطا  یاه  متسیس  ای  یزاسرهش و  یاه  هتشر  زا  یکی  رد  راد  هبتر  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/04/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  میسیب 133  هکبش  یرادرب  هرهب  یربوان و  تیریدم ، یراذگاو  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یرهش و ...  نورد  رفاسم  لقن  لمح و  یگدنیامن  ربتعم  هناورپ  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رب تراظن  تیریدم و  نامزاس  لوا -  هقبط  کیفارت -  لقن و  لمح و  نارمع ، تنواعم  نامتخاس  مالسا -  ناادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -  : دانسا لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  دهشم -  یرادرهش  یناریسکات 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5442728 کی  هیهت  نینچمه  شیاپ و  هداد ، هاگیاپ  داجیا  اه و  هشقن  هیهت  یراذگ ، هرامش  - 
راخب یاه  هلت  تست 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

میسیب  133133 میسیب هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربوان   یربوان تیریدم ، ، تیریدم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44
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ریمخ هناخراک   ) ناتسرل دیما  هیام  ریمخ  ییاذغ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( هیام افص  دنرب  ناتسرل  هیام 

نارهت ناتسا   ، ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش دعب  زور  هس  ات  رثکادح  ینف :  تاصخشم  کرادم و  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ نیا  راشتنا 

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

5442050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  دجاو  ربتعم و  هدنشورف  ای  هدنزاس  هب  تازیهجت  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نت  یاه 4/5 و 1/5  تیفرظ  اب  نزخم  ود  بعکمرتم و  مادک 52  ره  تیفرظ  اب  نزخم  ود  لماش  راد  نزمه  لیتسا  نزخم  راهچ  تخاس  لایرتم و  . 1

دراوم :  لماش  تعاس  رب  بعکمرتم  مادک 25000  ره  تیفرظ  اب  هباشم  زاساوه  هاگتسد  ود  . 2
G4 سالک اب  سکاب  رتلیف  - 

لاکساپ راشف 2000  فالتخا  اب  بعکمرتم و  شهد 25000  تردق  اب  ژویفیرتناس  نف  - 
 .... رلوک ناونعب  یموینیمولآ  نیف  اب  کزان  لیتسا  سنج  زا  یترارح  لدبم  - 

تاصخشم :  اب  اوه  روولب  . 3
تعاس  رب  بعکمرتم  اوه 6500  یبد  - 

راب راشف 0/8  فالتخا  - 
تاوولیک  روتوم 200  تردق  - 

اهنآ  بصن  تکرش و  تسیل  قباطم  یلرتنک  قیقد و  رازبا  تازیهجت  دیرخ  . 4
دیلوت  طوطخ  زا  یشخب  یزاسون  تایلمع  ماجنا  نینچمه  تازیهجت و  بصن  روظنم  هب  طیارش  دجاو  راکنامیپ  . 5

یهگا لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

اهشخب زا  کی  ره  نیمات  یارب  یراکمه  نایضاقتم  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کنو نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  ناتسرل  دیما  هیام  ریمخ  ییاذغ  عیانص  تکرش  رتفد  هب  هعجارم  ینف :  تاصخشم  کرادم و  تفایرد   :: سردآ سردآ
دحاو 2 کالپ 8  راگن  نبایخ 

:: 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

وو بعکمرتم   بعکمرتم   5252 مادک   مادک رهره   تیفرظ   تیفرظ اباب   نزخم   نزخم ودود   لماش   لماش راد   راد نزمه   نزمه لیتسا   لیتسا نزخم   نزخم راهچ   راهچ تخاس   تخاس وو   لایرتم   لایرتم تازیهجت :  :  تازیهجت نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 . . وو اوه   اوه روولب   روولب تعاس   ـ ـ تعاس ربرب   بعکمرتم   بعکمرتم   2500025000 مادک   مادک رهره   تیفرظ   تیفرظ اباب   هباشم   هباشم زاساوه   زاساوه هاگتسد   هاگتسد ودود   نتنت ـ  ـ    1/51/5 وو     4/54/5 یاه   یاه تیفرظ   تیفرظ اباب   نزخم   نزخم ودود  
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تالف یژرنا  تسدارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم :: 1401/04/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EQM 065 دیرخ هتسب  هرامش  سراف  جیلخ  رهم  هاگشیالاپورتپ  هژورپ   LCS نیمات تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  ییاسانش  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشا هژورپ  زاین  دروم   EQM 065 دیرخ هتسپ  هرامش   LC5 دیرخ تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  ییاسانش  هب  تبسن  دراد ، رظن  رد  تالف  یژرنا  تسدارف  تکرش 

.دیامن مادقا  سراف  جیلخ  رد  هاگشیالاپورتیتا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tenderaffairs@Fefalat.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001218000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442571 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتخاب  یا  هقطنم  قرب   rdcگنیچاپسید و زکارم  لاقتنا  تارباخمو  یرتم  هلت  یاه  متسیس  یرادهگنو  ریمعت   ، سیورس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتخاب  یا  هقطنم  قرب   rdcگنیچاپسید و زکارم  لاقتنا  تارباخمو  یرتم  هلت  یاه  متسیس  یرادهگنو  ریمعت  سیورس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
62,541,126,638 یلام :  دروآرب 

لایر   3,127,057,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/11/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب تکرش   - نهآ هار  لپ  زا  دعب   ( - ع  ) یلع ماما  هارگرزب  هر -)   ) ینیمخ ماما  نادیم  کاراا   ، 3818385354 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رتخاب یا  هقطنم 

:: 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

LCSLCS نیمات   نیمات تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناگدنزاس   ناگدنزاس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 66

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب   rdcrdc وو گنیچاپسید   گنیچاپسید زکارم   زکارم لاقتنا   لاقتنا تارباخمو   تارباخمو یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت  ، ، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 77
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  - هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگا  راشتنا  زا  زور   3 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم مالعتساعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا 

5442575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملق دیرخ 71  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش کی  قیرط  زا  ریز  طیارش  قبط  یا  هلحرم  ود  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  اب  ار  دوخ  زاین  دروم   PF "SEMENS PLC MODULES & FIELD INS DEVICES

دیامن نیمأت  تیحالص  دجاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0211456-5-83762604-021 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

 - 1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/05/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر - نویلیم  دروآرب 50  راخب -  یاه  هلت  تست  هاگتسد  کی  هیهت  نینچمه  شیاپ و  هداد ، هاگیاپ  داجیا  اه و  هشقن  هیهت  یراذگ ، هرامش  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/04/01 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر نیمضت 2.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:88969737 و نارهت مان  تبث  رتفد   - 02141934  - 33491095-086 :: نفلت نفلت
85193768

ikorc.ir shana.ir :: تیاسبو تیاسبو

33673701-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PF "SEMENS PLC MODULES & FIELD INS DEVICESPF "SEMENS PLC MODULES & FIELD INS DEVICES ملق   ملق   7171 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

راخب راخب یاه   یاه هلت   هلت تست   تست هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت نینچمه   نینچمه وو   شیاپ   شیاپ هداد ، ، هداد هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا وو   اهاه   هشقن   هشقن هیهت   هیهت یراذگ ، ، یراذگ هرامش   هرامش ناونع : : - - ناونع 99

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

تبون یفیک ) یبایزرا  اب  هارمه   ) یا هلحرم  ود  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/04/15 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغآهرامش مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  ات 10  هدش و 

ناسارخ  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 FULL BORE DST ACCESSORIES

پات پل  - 
قرب  عیزوت  یلصا  لنپ  - 

GAS CHROMATOGRAPH یزاگ ) فارگوتامورک  - )

یکناب همانتنامض  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد قاتا 107 -   - b تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -  لیوحت :  :: سردآ سردآ
نفلت 06134148580 و 34148569 تاصقانم  نویسیمک 

06134148785 :: نفلت :: www.setadiran.ir SAPP.IR/NID_PR www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093498000181 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" P/F: PLC "SIEMENS دیرخ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 9940022  هرامش  هب   R9/99/031 هرامش هصقانم  هب  طوبرم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هاگشیالاپ یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن

:: 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

(( یزاگ یزاگ فارگوتامورک   فارگوتامورک  - )  - ) قرب قرب عیزوت   عیزوت یلصا   یلصا لنپ   لنپ پات -  -  پات پلپل   - -   FULL BORE DST ACCESSORIESFULL BORE DST ACCESSORIES دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

""P/F: PLC "S IEMENSP/F: PLC "S IEMENS دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 111 1
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راذگ هیامرس  بذج  ناوخارف  ییاسانش و  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط یارجا  رد  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  یارب  راذگ  هیامرس  بذج  ناوخارف  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  یمومع  یهگآ  قیرط  زا  ریز  حرش  هب  حرط  یارجا  رد  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  یارب  راذگ  هیامرس  بذج  ناوخارف  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

دابآرظن  یاتسور  کیهب و  الوز  عمتجم  یندیماشآ  بآ  نیمات  - 
سیرق  یاتسور  برش  بآ  نیمات  - 

سولیل یاتسور  برش  بآ  نیمات  - 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یاه هژورپ  ییارجا  ای  یتیریدم  هقباس  هدوب و  لیذ  لودج  حرش  هب  زاین  دروم  هیامرس  نیمات  ناکما  یاراد  هک  طیارش  دجاو  ناراذگ  هیامرس  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دنشاب و ...  اراد  ار  هباشم 

اهدادرارق یقوقح و  رتفد  تیور  زا  دعب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هناخ  ریبد  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا   :: سردآ سردآ
( اهدادرارق یقوقح و  رتفد  تیور  زا  سپ   ) یبرغ ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هناخریبد  تارباخم ، هار  راهچ  هیمورا ، تاکاپ : لیوحت 

:: 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

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

تبون هدرشف  شور  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/04/15 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/003 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

ناهیک  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WATER AND FOAM MONITOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 660.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 13.200.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ دیرخ  هرادا  - الاک روما  نامتخاس  یاه 15 و 16  زاف  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  رازگ :  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
مشش

07731314335-4329 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاتسور اهاتسور برش   برش بآبآ   نیمات   نیمات عمتجم - - عمتجم یندیماشآ   یندیماشآ بآبآ   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

WATER AND FOAM MONITORWATER AND FOAM MONITOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/8/24عبنم رابتعا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443911 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000006000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442539 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  متسیس  ارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

قیرح ءافطا  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قاتا 302 موس  هقبط  یزرواشک  داهج  ترازو  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ   ، 1593654311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 1414

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-617-53010025 :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/04/15هرامش  - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جردنم ییولیک  یردوپ 9  یناشن  شتآ  لوسپک  ملق  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

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   12هرامش تعاس  - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم 12عبنم تعاس  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443301 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  قیرح  ءافطا  متسیس  ءارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/100/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( تالماعم نویسیمک  هناخریبد   ) قاتا 302 موس ،  ( هقبط نامتخاس 8  ، ) یزرواشک داهج  ترازو  ظفاح ، لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

43544566 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 110 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2smbvakpk6rmd?user=37505&ntc=5442721
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5442721?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tzp5cf9z3nxp3?user=37505&ntc=5443301
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5443301?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13/30  دانسا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pc شور هب  تفن  رابنا  کیدتاک  تظافح  متسیس  ثادحا  یناشن و  شتآ  هناماس  ءاقترا  لیمکت  هتشر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 544.825.748.535 

هتشر رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیلک روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  نامزمه  تروص  هب  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  زاگ و  تفن و  هریخذ  لاقتنا /  طوطخ  هتشرریز  زا  زاگ  تفن و 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم 

اهنامیپ روما  هقبط 13  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

85193768  - 88969737  - 0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://monaghese.niopdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1/پ/01/04 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/15  حبص  تعاس 9  زا  دانسا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13/30 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442047 :: هرازه هرازه :: 1401/05/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور چوس و  هاگتسد  دیرخ 30  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب حالصیذ و ...  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ای  راک  هناویپ  نتشاد  لایر -  دانسا 2.000.000  تفایرد  غلبم  لایر -  هدرپس 3.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

کالپ 45 ید  کناب  یزکرم  نامتخاس  قباس  نیورپ  رویاپ  هچوک  شبن  مج  ماج  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  ید  کناب  رازگ : هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
1966835694 یتسپدک

تاصقانم دحاو  یزادرپراک  هراد  لوا  هقبط  ید  کناب  یزکرم  نامتخاس  قباس  نیورپ  رویاپ  هچوک  شبن  مج  ماج  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت  دانسا : تفایرد 

:: 28931691 و 02128931256 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

pcpc شور   شور هبهب   تفن   تفن رابنا   رابنا کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا لیمکت   لیمکت هتشر   هتشر ناونع : : ناونع 1818

رتور رتور وو   چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/13-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN تازیهجت دون  دادعت 64  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir kerman.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tadarokat.ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7:30هرامش ات 1401/04/20  زا 1401/04/15   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 14:30

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  زا 1401/04/21   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442449 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  سار   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  تروصب  لایر  هدرپس 2.676.800.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش  هناخ  ریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر 

33616325 :: 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

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت دون   دون دادعت  6464   دادعت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2020

چوس چوس نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/11  تلهم   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443191 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یرهش و  زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یزاسزاب  یبارخ و  عفر  یرافح و  یارب  ینف  ریغ  رگارک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01154232826 :: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11- 35/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/04/14  - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/28  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PTN تازیهجت دون  64 دادعت یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03431228812-31228225-034 :: 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

ییاتسور ییاتسور وو   یرهش   یرهش زکارم   زکارم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب وو   یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرافح   یرافح یارب   یارب ینف   ینف ریغ   ریغ رگارک   رگارک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2222

PTNPTN  تازیهجت تازیهجت دون   دون 6464 دادعت دادعت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/4/12  تعاس 8  بنشکی   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 15 هبنشود 

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم هبنشود   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیلراتسا یا  هراوهام  تنرتنیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81712572 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.forouzan@mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443459 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نک   - مئاق رظتنم  تلوولیک  طخ 230  یارب  ( OPGW  ) یرون ربیف  یواح  ظفاحم  میس  رتمولیک  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت  حرط و  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

38,865,706,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,943,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/11/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب   _ نارهت قرب  یادهش  راولب   _ زارف یوک  زا  رتالاب   _ دابا تداعس   _ نارهت  ، 1981969961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلراتسا کیلراتسا یایا   هراوهام   هراوهام تنرتنیا   تنرتنیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

مئاق مئاق رظتنم   رظتنم تلوولیک   تلوولیک   230230 طخطخ   یارب   یارب ( ( OPGWOPGW  ) ) یرون یرون ربیف   ربیف یواح   یواح ظفاحم   ظفاحم میس   میس رتمولیک   رتمولیک   4040 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
نکنک --

2525

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

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

2001001503000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5443480 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم  هارمه  هب   Cisco CGR-2010 رتور هاگتسد  یزادنا 12  هار  بصن و  نیمات ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاقلعتم هارمه  هب   Cisco CGR-2010 رتور هاگتسد  یزادنا 12  هار  بصن و  نیمات ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,406,634,225 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم قرب  تکرش  هاگشنا 37 و 39  لصافدح  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   ، 9816843148 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  یا 

:: 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

لته5442070 یاه  نیبرود  هکبش و  متسیس  یارجا  هحفص 27)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5442347 تخس  رازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5442657 رازفا و  تخس  ، رازفا مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5442728 کی  هیهت  نینچمه  شیاپ و  هداد ، هاگیاپ  داجیا  اه و  هشقن  هیهت  یراذگ ، هرامش  - 
راخب یاه  هلت  تست 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5443583 حطس  کالما  یزیمم  یارجا  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میسیب 5443688133 هکبش  یرادرب  هرهب  یربوان و  تیریدم ، هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5443897 شیاپ  متسیس  یارب  بصن  تازیهجت و  هحفص 19)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     Cisco CGR-20 10Cisco CGR-20 10 رتور   رتور هاگتسد   هاگتسد   1212 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  هیحالصا ـ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 14  زا  خیرات 1401/04/16  زا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19 

برغرهپس  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442818 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سار  هبنش  هس  زور  : اه تکاپ  ییاشگزاب   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم  8/30

گنهآردوبک ناباب  یاتسور  هسردم  یزاس  هطوحم  دنواهن و  لوفهد  قالشق  یاتسور  هساک  کی  هسردم  ثادحا  یلماعت و  رگشیامن  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشاد رابتعا  هام  تدم 3  ات  تمیق  داهنشیپ  هدش و  هئارا  همانتنامض  یتسیاب  هک   ) یکناب همانتنامض  تروصب  هصقانم ، رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروهمج یزکرم  کناب  دزن  ( IR93-0100-5040-6503 ابش 5607-7302-40 -  هرامش  هب   ) باسح 4065030607730240 هرامشب  دقن  هجو  زیراو  ای  و  .دشاب )

.دشاب یم  ناریا  یمالسا 

هب طوبرم  کرادم  دانسا و  هیلک  لماش  هناگادج  تکاپ  و  یزیراو ) شیف  ای  هصقانم و  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  یواح   ) فلا تکاپ  میلست   :: سردآ سردآ
نادمه  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  هناخریبد  : یبایزرا

لکریدم  رتفد  لحم  ییاشگزاب :
اهدادرارق روما  دحاو  مود -  هچوک  دیحوت -  یرتم   18 هیرکش -  یرتم  یس  نادمه -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  یناشن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هسردم هسردم ثادحا   ثادحا وو   یلماعت   یلماعت رگشیامن   رگشیامن یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

یا هلحرم  کی  مود ـ  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/0115  / :: م م یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/04/18هرامش تعاس 8  زا  یگدامآ : مالعا   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  تیاغل 

داصتقا حبص   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442400 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 8   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام هاچ 52  هطوحم  هداج و  یزاسهب  تمرم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ : رصتخم  حرش   ـ

 .... یدالوف و یاهراک  تسب ،  بوچ  یدنب و  بلاق  یشکدنب ،  دودنا و  گنس ، اب  ییانب  تایلمع  یکاخ ، تایلمع  بیرخت ،  تایلمع  ماجنا 
زاوها یرتمولیک  رد 40  تامدخ : راک  یارجا  لحم   ـ

هام   2 راک : ماجنا  تدم   ـ
لایر  35.048.739.789 دروآرب :  ـ

هبطوبرم  هتشر  رد  یلایر ) یدادعت و   ) دازآ تیفرط  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  یاراد  نارگ  هصقانم 

لایر غلبم 1.752.436.989  هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  ییاناوت  یعامتجا ، هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 
یزکرم هعبش  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  باسح  هرامش  هب  غلبم  زیراو  رب  یبنم  امرفراک  یرادباسح  یوس  زا  هرداص  دیسر  هئارا  تروص  هب 

دشاب  دیدمت  لباق  رگید  زور  تدم 90  یارب  امرفراک  مالعا  اب  زین  نآ  زا  سپ  هدوب و  ربتعم  زور  تدم 90  یارب  ادتبا  هک  غلبم  نازیم  هب  یکناب  همانتنمامض  هئارا  / 
هناماس  رد  دوجوم  هاگرد  قیرط  زا  لایر  غلبم 4.046.000  زیراو  دانسا : دیرخ 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

زاوها ناتسزوخ -  ناریا -  یمالسا  یروهمج   :: سردآ سردآ

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

هاچ هاچ هطوحم   هطوحم وو   هداج   هداج یزاسهب   یزاسهب وو   تمرم   تمرم ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094633000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442554 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان  ) 3 هقطنم حطس  رد  یتلافسآ  یاههاکتعرس  ثادحا  یئزج و  ود  گنر  اب  شوقن  هدایپ و  رباع  یراتشون ،  یقفا ،  مئالع  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 و 2 و 3 )

زیربت  هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
حطس رد  یتلافسآ  یاههاکتعرس  ثادحا  یئزج و  ود  گنر  اب  شوقن  هدایپ و  رباع  یراتشون ،  یقفا ،  مئالع  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زیربت هس  هقطنم  یرادرهش  هیحان 1 و 2 و 3 - )  ) 3 هقطنم

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هس هقطنم  یرادرهش  یدازآ  زیربت خ   ، 5178741471 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094633000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442565 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 1 و 2 و 3 )  ) 3 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت هس  هقطنم  یرادرهش  هیحان 1 و 2 و 3 - )  ) 3 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هس هقطنم  یرادرهش  یدازآ  زیربت خ   ، 5178741471 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلافسآ یتلافسآ یاههاکتعرس   یاههاکتعرس ثادحا   ثادحا وو   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   شوقن   شوقن وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یراتشون ،  ،  یراتشون یقفا ،  ،  یقفا مئالع   مئالع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 110 ھحفص 21 
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زیربت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094633000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442567 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 1 و 2 و 3 )  ) 3 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت هس  هقطنم  یرادرهش  (- هیحان 1 و 2 و 3  ) 3 هقطنم حطس  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هس هقطنم  یرادرهش  یدازآ  زیربت خ   ، 5178741471 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001159000099 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442629 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  تازیهجت  میالع و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینمیا تازیهجت  میالع و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,148,828,428 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

یماظتنا یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا  ، ، یتاعالطا یتاعالطا ولبات   ولبات هحفص   هحفص هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

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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جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443055 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحم  یاه  کراپ  هژورپ  زاین  دروم  یسرپ  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  یسرپ و  هتخاس  شیپ  ینتب  شوپفک  هیلخت  لمح و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 - یفیک یبایزرا  نودب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( مود تبون  )

1401/04/15 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما یبونج  ناسارخ   :: عبنم 13عبنم تعاس  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443173 :: هرازه هرازه 8/30دکدک   تعاس  - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  درس  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  -1401/27 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حرش ...و  یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  هشیبرس  دنجریب  روحم  فسوخ و  دنجریب -  روحم  رد  یرتم  یلصفم 6  یسرجوین  بصن  لمح  تخاس ،  ، حلاصم هیهت  -1401/28

یهگا لصا  رد  لماک 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  شبن  یرافغ -  نابایخ  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  : سردآ : اه تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://iets.mporg.ir-http://khorasan-South.rmto.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

یایا هلحم   هلحم یاه   یاه کراپ   کراپ هژورپ   هژورپ زاین   زاین دروم   دروم یسرپ   یسرپ هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج وو   یسرپ   یسرپ هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3333

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن لمح   لمح تخاس ، ، تخاس  ، ، حلاصم حلاصم هیهت   هیهت -- درس درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443184 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلحم  یاه  کراپ  ییانشور  زاین  دروم  یقرب  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش غاب  هژورپ  ییانشور  تهج  یقرب  مالقا  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلحم   هلحم یاه   یاه کراپ   کراپ ییانشور   ییانشور زاین   زاین دروم   دروم یقرب   یقرب لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

یرادرهش یرادرهش غاب   غاب هژورپ   هژورپ ییانشور   ییانشور تهج   تهج یقرب   یقرب مالقا   مالقا لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 110 ھحفص 24 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443452 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یاه  روحم  رد  لیردراگ )  ) هار یبناج  ظافح  بصن  لمح و  یریگراب ،  هیهت ،  مود  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ  ناتسا  یاه  روحم  رد  لیردراگ )  ) هار یبناج  ظافح  بصن  لمح و  یریگراب ،  هیهت ،  مود  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,992,412,500 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   – یرادناتسا یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   ، 4918937141 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004340000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443470 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر  نیزوت  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلیر نیزوت  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزلف یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  ییاجر  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 13  سابعردنب -   ، 7931184184 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف جیلخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاه   یاه روحم   روحم ردرد   لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) هار هار یبناج   یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب هیهت ،  ،  هیهت مود   مود دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسلگ ناتسلگ

3737

یلیر یلیر نیزوت   نیزوت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 110 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 هصقانم 9 -  دیدجت   - 23-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش رصع  تعاس 19   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم - عبنم خروم رصع  تعاس 10  داهنشیپ : هئارا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 9  ات  یکیزیف : تروصب  لاسرا 

5443897 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  نکاما  یریوصت  شیاپ  متسیس  یارب  بصن  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13.778.730.000 لک : هیلوا  دروآرب 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاوگ تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  ناگدنهد  داهنشیپ  تسا  مزال  دش -  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

لقادح 3 رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   689.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  دنزاس - ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما 
هب لایر   1.500.000 هصقانم : قاروا  دیرخ  اردص -  یرادرهش  هدرپس  مان  هب  اردص  هبعش  رهش  کناب  باسح 100830670088  هب  یدقن  یزیراو  شف  ای  ههام 

 . دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  مود  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  هنیزه  ناریا -  داتس  هناماس  رد  رهش  کناب  دزن  باسح 100805891412 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  ناردساپ ، راولب  اردص ، رهش  سراف ، ناتسا  سردآ  هب  اردص  یرادرهش  تسارح  دحاو  یکیزیف : تروص  هب  فلا  تکاپ  لاسرا   :: سردآ سردآ
سامت 07136410334 هرامش  7199433869 ـ  یتسپدک : اردص 

88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یارب   یارب بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 110 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/29vzj8gqzs3kr?user=37505&ntc=5443897
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5442070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم مئاق  لته  یاه  نیبرود  هکبش و  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ارآ ناویک  دمحم   09131102018 :: 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

کارا یزکرم -  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش تیاغل  تعاس 8:00  هبنشراهچ 1401/04/15  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00  1401/04/25

bmi.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب  CCTV هتسبرادم نیبرود  متسیس  هب  دوخ  بعش  زا  یدادعت  زیهجت  تهج  دراد ، رظن  رد  کارا  یزکرم –  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تراظن و ارجا  حرط  رب  تیریدم  ای  یحارط  هعلاطم ،  رب  لمتشم  یناگرزاب   – ینف هرواشم  هرواشم و  یسدنهم  تامدخ  زا  لایر  درایلیم  دودح 50  یلایر  شزرا 

ددرگ دنم  هرهب  ناریا ...  تخاس  تازیهجت  زا  هدافتسا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یریوصت5443897 شیاپ  متسیس  یارب  بصن  تازیهجت و  هحفص 19)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لته لته یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

CCTVCCTV  هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس هبهب   دوخ   دوخ بعش   بعش زازا   یدادعت   یدادعت زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 110 ھحفص 27 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش تیریدم و  UPS یاههاگتسد هیلک  یا  هرود  سیورس  یزادنا و  هار  بصن و  ، لمح ، ضیوعت ، ریمعت  ، یرادهگن ، دیدزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  تسیل و  حرشب  ناتسا 

1101003648000002 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 93 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک هلاسکی 101  دیدمت   corporate ینامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003213000001 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هربراک هلاسکی 101  دیدمت   corporate ینامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  101 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هربراک هلاسکی 101  دیدمت   corporate ینامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32223021-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم UPSUPS یاههاگتسد   یاههاگتسد هیلک   هیلک یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لمح لمح ،، ضیوعت ضیوعت ،، ریمعت ریمعت  ، ، یرادهگن یرادهگن ،، دیدزاب دیدزاب ناونع : : ناونع 4242

هربراک هربراک   10 110 1 هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت   corporatecorporate ینامزاس   ینامزاس عماج   عماج هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4343
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نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما و یضارا  عماج  هناماس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تالغتسم 

1101003540000017 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  سپس  هدیدرگ و  هدننک  نیمات  زاجم  یاضما  رهم و  هب  روهمم  تسیاب  یم  یمالعا ، کرادم  مالعتسا و  دانسا  تاحفص  هیلک   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** .ددرگ

3519834895 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزاس  رهشو  هار  لک  هاردا  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33433635-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو کالما   کالما یضارا   یضارا عماج   عماج هناماس   هناماس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هرواشم   هرواشم یناسرزورب ، ، یناسرزورب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع
یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تالغتسم   تالغتسم

4444

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

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

زا 110 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2scfc9dllat4?user=37505&ntc=5442039
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5442039?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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 19 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاتکسد یزاس  یزاجم  زاف 1  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000104 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا 1401/04/28 یراذگراب  خروم 1401/04/22  تیزیو  تیاس  یلا 1401/04/21 - خروم 1401/04/15  دانسا : تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 13 خروم 1401/04/29  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/04/29 و  تعاس 12  ات  دانسا  کیزیف  لیوحت 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پاتکسد پاتکسد یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم   11 زاف   زاف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 4545
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد شزوما  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ شزومآ  عماج  هناماس 

یلعف شزومآ  هناماس  تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ؛  بصن
1201093251000002 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلعف یلعف شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا یکشزپ   یکشزپ شزومآ   شزومآ عماج   عماج هناماس   هناماس هاگشناد   هاگشناد شزوما   شزوما تیریدم   تیریدم نویساموتا   نویساموتا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
شزومآ شزومآ هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ ؛ ؛  بصن بصن

4646
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رهشوب ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هب  لاصتا  تهج  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  کرادم 

دشاب یم  مازلا  تمیق  زیلانا  کرادم و  یرازگراب 
1101004422000012 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515643373 یتسپ :  دک  رجف ،  نلاس  یوربور  شزرو  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33527143-0773  ، 33327143-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327143-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tape Quantum هاگتسد ود  تهج  هلاس  کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  رد  عقاو  Scalar i3

1101092935000321 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
سنسیال 2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هبهب   لاصتا   لاصتا تهج   تهج ناونع : : ناونع 4747

هلاس هلاس کیکی   ServiceService سنسیال   سنسیال شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   لامعا   لامعا ،، نیمات نیمات دادرارق   دادرارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4848
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نادنبهن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک تهج  هنایهام  تروص  هب  لایر  5.000.000 غلبم هب  یرتم  6 قاتاددع کیدرادرظنرد  نادنبهن  تسدشتآدیهش  ناتسرامیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم هداد  هراجا  هب  نارامیب  یاه  هدنورپ 

1101091866000020 زاین :  هرامش 
نادنبهن ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نادنبهن رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یاه  هگرب  یپک  تهج  رتنیرپ  یاه  هاگتسد  هیلکدشاب  یم  گرب  100 زور رد  یپک  نیگنایمدشاب  یم  یپک 500  گرب  ره  تباب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رظندروم  یضاقتم  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  جیرتراک و  هدافتسا 

9751889996 یتسپ :  دک  نادنبهن ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ع)  ) اضر ماما  راولوب  نادنبهن ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32933532-056  ، 32622668-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622408-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم هداد   هداد هراجا   هراجا هبهب   نارامیب   نارامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یپک   یپک تهج   تهج هنایهام   هنایهام تروص   تروص هبهب   لایر   لایر 5.000 .0005.000 .000 غلبم غلبم هبهب   یرتم   یرتم 66 قاتاددع قاتاددع کیکی   ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 110 ھحفص 33 
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  تیفافش  هناماس  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000085 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازکراب  مزال  کرادم  افطل  هدش  دیق  تسویپ  دادرارق  رد  مزال  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09107108789 نفلت 

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

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5442067P C رب ینتبم  میس  یب  یهد  تبون  کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  هحفص 79)تخس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

5443465BMS تازیهجت هحفص 34)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن5443818 ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع 
1401-18 رغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 79) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لقن5443842 لمح و  لرتنک  هناماس  دنامسپ و  تیریدم  عماج  هناماس  ءاقترا  هعسوت و  داجیا ،
(RFID) هژیو یاهدنامسپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رهشوب   رهشوب ردنب   ردنب یرادرهش   یرادرهش تیفافش   تیفافش هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  رد  جردنم  تاقلعتم  هارمهب  تاعالطا  یروآ  عمج  هاگتسد  هلاناک  تشه  یرتم  هلت  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000286 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضما رهم و  دات ( لمح و  الاک و  هیهت  .تسا  ناتسزوخ  افبآ  باسحیذ  طسوت  لیوحت  نامز  دیسررس و  یریگیپ  اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ناتسزوخ  افبآ  ینف  ناسانشراک  زا  ینف  دات  ذخا  ربتعم و  یتناراو  یتناراگ و  هیارا  تسویپ و  ینف  تاصخشم 

6155835334 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لوا  هکلف  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360083-061  ، 33600835-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هلاناک   هلاناک تشه   تشه یرتم   یرتم هلت   هلت یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 5151

P/F ENDRESS+HAUSER LEVEL MEASUREMENTP/F ENDRESS+HAUSER LEVEL MEASUREMENT ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج  P/F ENDRESS+HAUSER LEVEL MEASUREMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000346 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PROWIRL 70 لدم سکتروو  جنس  یبد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PROWIRL 72 لدم سکتروو  جنس  یبد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PROWIRL 77 لدم سکتروو  جنس  یبد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PROMAG 50 لدم یسیطانغم  جنس  یبد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PROMAG 70 لدم یسیطانغم  جنس  یبد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   83I80-2JM5/0P/N:83I80-AD2WAAAAAFAJ لدم  coriolis mass جنس یبد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENDRESS HAUSER
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Proservo NMS5 یکینورتکلا جنس  حطس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   NRF 590 لدم جنس  حطس  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رهم - ازجم تروص  هب  یلام  / ینفداهنشیپ هئارا  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج  ، اهدکناریا ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153183339: سامت - هصقانم طیارش  یاضما  و 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  ددرگ ( هئارا  هناگادج 

1101093985002346 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   TP SENSOR یتراجت مان  دنمس   CNG لیر راشف  امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هداز هلادبع  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   RYOKO یتراجت مان  نتراک   RY/KJ-08 لدم یترارح  پمپ  هاگتسد  تهج   LCd شیامن هحفص  اب  یلاتیجید  رلرتنک  الاک :  مان 

یوغآ
ددع 27 دادعت : 

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

) ددرگ هئارا  هناگادج  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرافح یرافح روتینوم   روتینوم ناونع : : ناونع 5353
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یبرغ ناجیابرذآ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ هئرارا  روتکاف  شیپ   - دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف.رگالاتید  یزرواشک  شیاپ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نامزاس یزرواشک  داهج  رابنا  رد  لیوحت 
1201000096000107 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزرواشک داهج  رابنا  رد  لیوحت  - ددرگ هئرارا  روتکاف  شیپ   - دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف.رگالاتید  یزرواشک  شیاپ  متسیس  - 

.نامزاس
تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32720970-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-937-PHS-05485-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  قباطم   PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS نیمات 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

-- ددرگ ددرگ هئرارا   هئرارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  - - دوش دوش هئارا   هئارا اجکی   اجکی تروص   تروص هبهب   تمیق   تمیق -- ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ لیاف.رگالاتید   لیاف.رگالاتید یزرواشک   یزرواشک شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
.نامزاس .نامزاس یزرواشک   یزرواشک داهج   داهج رابنا   رابنا ردرد   لیوحت   لیوحت

5454

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSPROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-943-PHD-05533-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   SIMATIC MHI KTP 700 BASIC نیمات 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

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 17 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"P/F: SPEED MONITOR SYSTEM" JAQUET تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003638 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم اقیقد " هناگادج و  تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش  اضاقت و 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIMATIC MHI  KTP 700  BASICSIMATIC MHI  KTP 700  BASIC  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 5656

""P/F: SPEED MONITOR SYSTEM" JAQUETP/F: SPEED MONITOR SYSTEM" JAQUET ناونع : : ناونع 5757
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010412-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   14 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 ریت 1401   21 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم ریت 1401عبنم  21 هبنشهس ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

5443465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BMS تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 250,000,000 همانتنامض : غلبم  - 500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/4/12هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/4/21عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB LIMAS11 تسیز طیحم  هدنیالآ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یکدی  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BMSBMS تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

ABB LIMAS11ABB LIMAS11 تسیز   تسیز طیحم   طیحم هدنیالآ   هدنیالآ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5959
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلهم 1401/04/12 ـ  تیاس : رد  جرد  خیرات  1 ـ  ملق : دادعت  قیقد ـ  رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  الاک : هورگ  mt26_0120159 ـ  تساوخرد : هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sc1000dispaly module تساوخرد : حرش  یا ـ  هلحرم  ود  دنیارف : خرن  1401/04/21 ـ  ینف : داهنشیپ 

:: 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

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساب یفورپ  لدبم  یتعنص و  دیلک  هحفص  دیرخ  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

sc1000dispaly modulesc1000dispaly module ناونع : : ناونع 6060

ساب ساب یفورپ   یفورپ لدبم   لدبم وو   یتعنص   یتعنص دیلک   دیلک هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(RFID) هژیو یاهدنامسپ  لقن  لمح و  لرتنک  هناماس  دنامسپ و  تیریدم  عماج  هناماس  ءاقترا  هعسوت و  داجیا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003072000042 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

شرازگ 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9905962 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC تراک ریمعت  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

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

(( RFIDRFID)) هژیو   هژیو یاهدنامسپ   یاهدنامسپ لقن   لقن وو   لمح   لمح لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس وو   دنامسپ   دنامسپ تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا وو   هعسوت   هعسوت داجیا ، ، داجیا ناونع : : ناونع 6262

PLCPLC  تراک تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض حرش  قبط   gas detector . sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000174 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   SPECTREX هدنزاس عجرم   SPECTREX یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم قیرح  مالعا  راجفنادض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یزار  یاقآ  هرامش 07138134288  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-616-53010023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 15-04-1401- هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  جردنم - ییولیک  لاسرویب 6  یردوپ  لوسپک  ملق  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 20-04-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gas detector . sensorgas detector . sensor ناونع : : ناونع 6464

ییولیک ییولیک   66 لاسروویب   لاسروویب یردوپ   یردوپ لوسپک   لوسپک ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-615-53010022 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک یردوپ 12  لوسپک  ملق  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

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-922-PHD-05511-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS ALERT EXTREME H2S 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

ییولیک ییولیک   1212 یردوپ   یردوپ لوسپک   لوسپک ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

GAS ALERT EXTREME H2SGAS ALERT EXTREME H2S دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  امازلا  بای  هلعش  ملق  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000319 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   FS20X لدم قیرح  مالعا   UV-IR بای هلعش  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رسیم  اهنآ  دات  مالقا و  لیوحت  نامز  زا  هزور  ینامز 45  هزاب  یط  هیوست 

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدیدرگ   هدیدرگ تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لصا   لصا وو   دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط امازلا   امازلا بای   بای هلعش   هلعش ملق   ملق کیکی   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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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه   . تسویپ تسیل  ساسارب  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  .رادبالیم  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257001196 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   TOTAL FEUERSCHUTZ GMBH هدنزاس عجرم   KA30 لدم  in 1 زیاس یناشن  شتآ  رادخرچ  لوسپک   CO2 گنلیش رس  لزان  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا  ناهاگآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32297097-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب تسا .  .  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   .رادبالیم   .رادبالیم لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6969
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امه -  کی  هرامش  هنایشآ  یقرش  علض  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبآ 46624282 بل  نامیپ  سانشراک  حبص  تعاس 10  هبنش 1401/4/21  هس  دیدزاب 

1101090049001323 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظاحل دوخ  تمیق  داهنشیپ  رد  همیب  تاروسک  تسیاب 10 % یم  راکنام  امه -  کی  هرامش  هنایشآ  یقرش  علض  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هام  تخادرپ 1  نامز  دشاب  یم  هدوزفا  شزرارب  تایلام  دیامن 9 %

ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روهمم  تروصب  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DUCT SMOKE DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  5252   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

DUCT SMOKE DETECTORDUCT SMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 7171
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ناتسرل ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  ....و  مدوم   ، دراه ، چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003380000025 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750E-48PD-SF لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  زا  جراخ  یالاک  دشاب .  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیل و  تاصخشم  ربارب  الماک  یتسیاب  الاک  دشاب .  یم  یدقن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفن تمیق  مالعا  دیتسین  الاک  نیمات  هب  رداق  رگا  دامرف و  یراددوخ  یعقاو  ریغ  تمیق  مالعا  زا  افطل  .دوش  یم  هداد  تدوع  هدش  یراذگراب 

6814113311 یتسپ :  دک  یدربراک ،  یسانشاوه  تاقیقحت  زکرم  ناتسزوخ  هداج  هد  رتمولیک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4200965-0661  ، 33409292-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33402228-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ....و   ....و مدوم   مدوم  ، ، دراه دراه ،، چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  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 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ هوحن  تسویپ  مرف  تاقلعتم  هارمه  هب  رتم  600 ژارتم هب  یناریا  nexans-sfutp هکبش لباک  تسیل  ربارب  یناریا  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروا نف  دحاو  دات  والاک  لوصو  زا  سپ  یدقن 

1101003680000010 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  سنزگن  یتراجت  مان  هقلح  یدنب  هتسب  عون   m 305 لوط راد  شکور  یسم  سنج   UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
یلد گیب  اضردمحم 

هقلح ( لور )600 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نف دحاو  دات  والاک  لوصو  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هوحن  تسویپ  مرف  تاقلعتم  هارمه  هب  رتم  600 ژارتم هب  یناریا  nexans-sfutp هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروا

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ هوحن   هوحن تسویپ   تسویپ مرف   مرف تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رتم   رتم 600600 ژارتم ژارتم هبهب   یناریا   یناریا nexans-sfutpnexans-sfutp هکبش   هکبش لباک   لباک تسیل   تسیل ربارب   ربارب یناریا   یناریا الاک   الاک ناونع : : ناونع
یروا یروا نفنف   دحاو   دحاو دات   دات والاک   والاک لوصو   لوصو زازا   سپسپ   یدقن   یدقن

7373
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIKROTIK LHG XL HP5 نتنآ ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000193 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  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 30 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاصخشم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا تروص  هب  دناب  یانهپ   Mbps 100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090569000015 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

1001 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هب  یلالج  یاقا  نفلت  هرامش  اب  زاین  تروصرد  ( ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ) یصاصتخا تروص  هب  دناب  یانهپ   Mbps 100 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  84234140

1599958515 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  روپحالف  نابایخ  ینرق  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84234163-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88800253-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MIKROTIK LHG XL HP5MIKROTIK LHG XL HP5 نتنآ   نتنآ ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7474

یصاصتخا یصاصتخا تروص   تروص هبهب   دناب   دناب یانهپ   یانهپ   MbpsMbps   100100 ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هزور  هیوست 45 * sip-t33p لدم  ip هکبش تحت  یزیمورنفلت  * دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000086 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO SPA-504 لدم  Line 4 عون  IP نفلت الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 45 * sip-t33p لدم  ip هکبش تحت  یزیمورنفلت  * دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ipip هکبش   هکبش تحت   تحت یزیمور   یزیمور نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هکبش  یاه  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ 

1101001132000114 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یاه   یاه چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548008  هرامش  ریافیتکر ) رژراش   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985002355 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریافیتکر ریافیتکر رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS24PORT Managedswitch -WS-C2960X-24TS-LCISCO لدم وکسیس  تروپ  هکبش 24  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000868 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب هام  ود  تخادرپ  دشاب ؛ همیمض  روتکاف  شیپ  تسا ؛ رظندم   refer ریغ یلصا و  یالاک  دسرب ؛ یضاقتم  دأت  هب  سنج  امتح  الاک  لاسرا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسالاک تست  تفایرد و  زا 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS24PORT Managedswitch -WS-C2960X-24TS-LCISCOWS24PORT Managedswitch -WS-C2960X-24TS-LCISCO لدم   لدم وکسیس   وکسیس تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548013  هرامش  چوس )  بای  ریسم  تیک  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985002356 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس بای   بای ریسم   ریسم تیک   تیک ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948010  هرامش  سناکرف  هدننک  تیوقت  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985002352 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LNA لدم  GHz 2-1 سناکرف زیون  مک  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHzGHz  22 -- 11 سناکرف   سناکرف زیون   زیون مکمک   هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب کرادم  تفایرد  یارب  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  (/ module fluid discharge  ) هرامش 0139022 هب  تخاس  اضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف هعجارم  تسویپ 

1101093985002351 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   PHASE SMART METER PRIME PLC MODULE 1 یتراجت مان   DDZY-PRIME-1 لدم دنمشوه  قرب  یاهروتنک  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
بارف هدننک 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

34148584-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه قرب   قرب یاهروتنک   یاهروتنک یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا سیورس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000105 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

1mbps دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم 1401-04-20 تعاس 10:30  هناماس : رد  دانسا  دولپآ  تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خروم 1401-04-20 تعاس 12  دانسا : کیزیف  لیوحت  تلهم 

.دشاب یم  یمازلا  روشک  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زا   FCP همانیهاوگ هئارا 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fortigate 60F Fortinet لدم لاوریاف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091025000009 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG60C لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یئاباب سدنهم  )09123669610 یگنهامه : 

3155619849 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بنج  ناگدازآ  جرک  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36155000-026  ، 32500156-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32500156-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8383

Fortigate 60F FortinetFortigate 60F Fortinet لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000174 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 
یرد 09375864764 سدنهم  هژورپ :  ریدم 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

یکیرتکلا یکیرتکلا روتارنژ   روتارنژ چیئوس -  -  چیئوس لماک   لماک درب   درب ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاسرا ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101092625000213 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  یدورو  چیئوس  دربراک   Typhoon CT92466/02 لماک درب  الاک :  مان 
کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم  هدننک 

تس 3 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  دربراک   CT92467B/03 یجورخ چیئوس  لماک  درب  الاک :  مان 
کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم 

تس 3 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   THERMAL POWER PLANT GENERATOR یتراجت مان  نورکنس  لدم   MVA 250 ناوت  Hz 50 سناکرف یبآ  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
( سراپ  ) انپم روتارنژ  تخاس  یسدنهم و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  زاگ  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لاسرا  ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاسرا  زاین  دروم  یالاک  قیقد  حرش  تسویپ  هب 

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

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

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هکبش  یاه  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ 

1101001132000115 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یاه   یاه چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  ویسپ  ویتکا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000175 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 
یرد 09375864764 سدنهم  هژورپ :  ریدم 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ وو   ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8888
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز رد  یاهزاین 1101093733000174 و 1101093733000175  تسویپ و  تسیل  هب  هجوتاب  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000176 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 
یرد 09375864764 سدنهم  هژورپ :  ریدم 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989
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روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدومع 16 رهش ،  قرب  مسقم  هارمه  هب  کبشم  برد  اب  داعبا 60*100*204  هب   PS 20342 لدم  42u کر هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروپ

1101003035000015 زاین :  هرامش 
روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یورین  لیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NR هدنزاس عجرم   Standard Panel 42U لدم رورس  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  تسویپ ،  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تمیق ،  نیرتمک  اب  یتح  دشاب  زاین  یلک  حرش  رد  هدش  جرد  زاین  زا  جراخ  هک  یتاداهنشیپ  هب 

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 یدومع   یدومع رهش ،  ،  رهش قرب   قرب مسقم   مسقم هارمه   هارمه هبهب   کبشم   کبشم برد   برد اباب     2 04204** 100100 ** 6060 داعبا   داعبا هبهب     PS  20342PS 20342 لدم   لدم   4242 uu کرکر   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تروپ تروپ

9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  یرهش - هکبش  ثادحا  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094286000040 زاین :  هرامش 

ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم تادنتسم  مالعتسا و  دانسا  هیلک.دامرف  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  یرهش - هکبش  ثادحا  هعسوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تمیق  داهنشیپ  هگرب  تسویپ  هدش  ءاضما  رهم و  زاین 

6471781187 یتسپ :  دک  ناولا ،   _ شوش قرب  هرادا   _ شناد دیهش  راولب  یادتبا   _ شوش شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42782097-061  ، 42827055-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42827108-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامرک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ششوپ  تحت  زکارم  تهج  مدوم  ( ددع  7  ) دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093199000047 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش رد  لیوحت.دشابیم  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانو  روتکاف  شیپ  .دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  ( یتناراگ ، زیاس ، دادعت ، کرام عون   ) رظن زا  دیاب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم یمازلا  هارمه  هرامش  تبث  .تسا  ریغتم  تخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  ( نامرک تشادهب  زکرم  رابنا   ) نامرک

7616745861 یتسپ :  دک   ، kermanhcc@kmu.ac.ir نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3125768-034  ، 31215600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113514-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامرف .دامرف هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   افطل   افطل رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک تهج   تهج یرهش - - یرهش هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9191

تشادهب تشادهب زکرم   زکرم ششوپ   ششوپ تحت   تحت زکارم   زکارم تهج   تهج مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 9292

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-963-PHS-15108 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد اب  قباطم  هکبش  رتویپماک و  تاعطق  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

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-979-PHS-16022 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم  هکبش  تحت  سیوریو  یتنآ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9393

هکبش هکبش تحت   تحت سیوریو   سیوریو یتنآ   یتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1012-PHD-16034-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5442711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد اب  قباطم  هکبش  تاعطق  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

ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   - یرهش هکبش  ثادحا  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094286000043 زاین :  هرامش 

ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم تادنتسم  مالعتسا و  دانسا  هیلک.دامرف  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   - یرهش هکبش  ثادحا  هعسوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تمیق  داهنشیپ  هگرب  تسویپ  هدش  ءاضما  رهم و  زاین 

6471781187 یتسپ :  دک  ناولا ،   _ شوش قرب  هرادا   _ شناد دیهش  راولب  یادتبا   _ شوش شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42782097-061  ، 42827055-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42827108-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9595

.دامرف .دامرف هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم هبهب   افطل   افطل رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک تهج   تهج  - - یرهش یرهش هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - یرهش هکبش  ثادحا  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094286000042 زاین :  هرامش 

ناولا شوش و  قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین دروم  تادنتسم  مالعتسا و  دانسا  هیلک.دامرف  هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - یرهش هکبش  ثادحا  هعسوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تمیق  داهنشیپ  هگرب  تسویپ  هدش  ءاضما  رهم و 

6471781187 یتسپ :  دک  ناولا ،   _ شوش قرب  هرادا   _ شناد دیهش  راولب  یادتبا   _ شوش شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42782097-061  ، 42827055-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42827108-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IC - F1000 D RAIDO یکات : یکاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 VHF,5W RADIO C/W ANTENNA ,BATTERY , BELT CLIP,CHARGER

هداز  بوقعی  یاقآ   46625230
یمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا 

1101090049001322 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم   ICOM یتراجت مان   IC_F1000D لدم یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IC - F1000 D RAIDO یکات یکاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 VHF , 5W RADIO C/W ANTENNA , BATTERY , BELT CLIP , CHARGER

شورف زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب 
هداز  بوقعی  یاقآ   46625230

دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  افرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکات یکات یکاو   یکاو ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100TB تیفرظ  TS-832XU-RP-4G پنویک تنومکر  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003133000047 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2000G3 لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروصنم 09124595068 روپ  یاقآ  یصصخت  تالاوس  هب  وگخساپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598774911 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  دشرا - هچوک  شبن  یهلا -  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز - ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88805659-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805659-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 TBTB تیفرظ   تیفرظ   TS-832XU-RP-4GTS-832XU-RP-4G پنویک   پنویک تنومکر   تنومکر هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mitel یتارباخم زکارم  یاه  سنسیال  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001841 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORKS هدنزاس عجرم   MITEL یتراجت مان   MN3300 لدم  1GB Ram Controller نفلت زکرم  الاک :  مان 
ایوپ کت  انشآ  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعحارم تسویپ  تادنتسم  تسویپ و  حرش  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  تهج  تسین و  لصا  دشاب و  یم  هباشم  زاین  هرامش   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  انمض  دامن 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MitelMitel یتارباخم   یتارباخم زکارم   زکارم یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MERCURY SWITCH R.& L.HAND تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N RD-11

1101092134000359 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MERCURY SWITCH R.& L.HAND MERCURY SWITCH R.& L.HAND P/N RD- 1 1P/N RD- 1 1 ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هنایار  تازیهجت  تاعطق و  ددع  دیرخ 166  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000072 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 166 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنپ هاگشیالاپ  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000069 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا دانسا  رد  هدش  هتساوخ  یتبث  کرادم  ریاس  هارمه  هب  تمیق  داهنشیپ  گرب  مالعتسا و  دانسا  یراذگراب  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317525-077  ، 31317260-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ گربراک   گربراک ردرد   جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق ددع   ددع   166166 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

standard protection forXGS2300- هلاسکی سنسیالو  XGS2300security Appiliance  - لدم سنسال  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
12Mos

1101001281000047 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مزراوخ ناروآ  نف  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SPOOLER یتراجت مان   1800/5MB/100User لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساضاقت دروم  ربتعم  شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  هارمه  هب  ناگیار  بصنو  لاسرا  هارمه  هب  هراشالاردص  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646184-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیر همانرب  تیریدم و  شهوژپ  شزومآ و  یلاع  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

standard protection forXGS2300 - 12Mosstandard protection forXGS2300 - 12Mos هلاسکی   هلاسکی سنسیالو   سنسیالو XGS2300security AppilianceXGS2300security Appiliance  - - لدم لدم سنسال   سنسال هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیرخ تردق  اب  دیسر 1403/08/21  رس  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  زاین  دروم  مالقا  تخادرپ  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریذپ یم  تروص  هنالاس  دصرد   15

1101094823000008 زاین :  هرامش 
یزیر همانرب  تیریدم و  شهوژپ  شزومآ و  یلاع  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCLCC2MM لدم  m 3 لوط دم 62/5  یتلام   LC-LC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCS3SM لدم  m 3 لوط دم 9  لگنیس   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

رازفا هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GBIC-GLC لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  تراجت  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام   WESTERN یتراجت مان   TB 2 تیفرظ  CAVIAR BLACK لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

یرون یاه  هکبش  هعسوت  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   WYSE P25T لدم هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   6G 7.2K 2.5in MDL HDD لدم  TB 1 تیفرظ  SAS کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N116.P1A030OK دک  Nexans-Cat6 لدم  m 3 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N116.P1A050OK دک  Nexans-Cat6 لدم  m 5 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ماگشیپ تآرم  نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N100.624 دک  Nexans-Cat6 F1/UTP لدم  m 500 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هسنارف هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنالاس دصرد  دیرخ 15  تردق  اب  دیسر 1403/08/21  رس  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  زاین  دروم  مالقا  تخادرپ  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص 

1978911114 یتسپ :  دک  هرامش 6 ،  یرکسع ، راتخم  دیهش  نابایخ  دابآ ، لامج  نارواین ، رنهاب ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22801900-021  ، 26116901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26116901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولیک طسوتم 10  راشف  ردیف  هاگتسد  یزادنا 42  هار  تست و  بصن ، رب  تراظن  تخاس و  هیهت ، 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

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  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 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  ) مالعتسادانسا ساسارب  یکیرتکلا  میالع  طابترا  تازیهجت  تن  تایلمع  تهج  یفرصم  تالآرازبا  ملق  57 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینف تاصخشمو 

1101001494000040 زاین :  هرامش 
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 10  هتسب   m 2 لوط  70x20 mm زیاس  cm 7 یلخاد رطق   PVC سنج ینیمز  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 57 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیک ولیک   1010 طسوتم   طسوتم راشف   راشف ردیف   ردیف هاگتسد   هاگتسد   4242 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن ربرب   تراظن   تراظن وو   تخاس   تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 106106

یکیرتکلا یکیرتکلا میالع   میالع طابترا   طابترا تازیهجت   تازیهجت تنتن   تایلمع   تایلمع تهج   تهج یفرصم   یفرصم تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نادمه یموب  طقف  ) سانشراک دات  تسویپ و  تسیل  قبط  تاقلعتم  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000022 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR2 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MS-470S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

اتنپس متسیس  اهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS یتراجت مان   MIDDLE TOWER لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  تسیل  دامرف / لصاح  سامت  یدبع 09303219988  سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  یمادقا  ره  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  / دش دهاوخ  ماجنا  یراک  زور  یا 30  ینامز 15  هزاب  رد  یلام  هیوست  /

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MITEL یتارباخم زکارم  یاه  سنسیال  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001846 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کاپ رای  رتسگ  کاوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   MITEL هدنزاس عجرم   MN3300 لدم  enterprise نفلت زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL NETWORKS هدنزاس عجرم   MITEL یتراجت مان   MN3300 لدم  1GB Ram Controller نفلت زکرم  الاک :  مان 

ایوپ کت  انشآ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تادنتسم تسویپ و  حرش  لودج  هب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  یارب  تسین و  یلصا  دشاب و  یم  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن  هعحارم  تسویپ 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاموزلم5441974 ریاس  نیبرود و  یدادعت  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هربراک5442006 هلاسکی 101  دیدمت   corporate ینامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 27)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5442039 مرن  یرازفا و  تخس  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ،
یزاسرهش هار و  لک  هرادا  تالغتسم  کالما و  یضارا  عماج  هناماس 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5442067P C رب ینتبم  میس  یب  یهد  تبون  کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  هحفص 79)تخس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هتسب5442183 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پاتکسد5442308 یزاس  یزاجم  زاف 1  یزاس  هحفص 27)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

MITELMITEL یتارباخم   یتارباخم زکارم   زکارم یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 109109

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

یکشزپ5442394 شزومآ  عماج  هناماس  هاگشناد  شزوما  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  دیرخ 
شزومآ هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ؛  بصن یلعف  شزومآ  هناماس  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5442594 هب  لاصتا  هحفص 27)تهج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رنب5442675 یسکلف و  هحفص 94)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5442799 رادم  هحفص 94)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5443465BMS تازیهجت هحفص 34)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن5443818 ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع 
1401-18 رغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 79) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لقن5443842 لمح و  لرتنک  هناماس  دنامسپ و  تیریدم  عماج  هناماس  ءاقترا  هعسوت و  داجیا ،
(RFID) هژیو یاهدنامسپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ5443914 هداد  زکرم  نیبرود  هحفص 94)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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اضر ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P C رب ینتبم  میس  یب  یهد  تبون  کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030646000011 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسیل قبط  - 

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

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یحلاص  سدنهم  هرامش  اب  ینف  لاوس  دروم  رد  3 .دشاب یم  ههامود  روتکاف  تخادرپ   2 دوش دنس  هنیمض  امتح  روتکاف  شیپ   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف 09173188098

7193613111 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  یرهطم و  دیهش  ینامرد  عمتجم  یزامن  نادیم  ، دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127709-071  ، 36121230-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32319304-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401-18 رغتم مایپ  یاهولبات  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000040 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  تامازلا  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P CP C  ربرب ینتبم   ینتبم میس   میس یبیب   یهد   یهد تبون   تبون کسویک   کسویک یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 1101 10

140 1140 1 -- 1818 رغتم رغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ، ، هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دادرارق   دادرارق تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دیدجت  ناتسا - قرش  زکرم و  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000126 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود دیدجت   دیدجت ناتسا - - ناتسا قرش   قرش وو   زکرم   زکرم یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 110 ھحفص 81 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دیدجت  ناتسا - برغ  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000127 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  بوانتم  عطقنم و  یشک  طخ  لودج و  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000197 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  4000 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ قاصلا  ینف / رظان  دات  مامتا و  زا  دعب  هام  تخادرپ 4  تلهم  تسویپ / تاصخشم  قبط  بوانتم  عطقنم و  یشک  طخ  لودج و  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب رظان  دات  هب  دیاب  گنر  / دوش هتفرگ  سامت  رگرز  سدنهم  هرامش 09144164399  اب  لاوس  تروص  رد  تسا / یمازلا  روتکاف 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود دیدجت   دیدجت ناتسا - - ناتسا برغ   برغ یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بوانتم   بوانتم وو   عطقنم   عطقنم یشک   یشک طخطخ   وو   لودج   لودج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات بصن  هتشون و  طخ  شوقن و  روشاه  اب  ناتسا  یاهریگتعرس  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000128 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات بصن   بصن وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شوقن   شوقن روشاه   روشاه اباب   ناتسا   ناتسا یاهریگتعرس   یاهریگتعرس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 115115

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ...و  بالقنا  هاپس ، (، (ع اضر ماما  یمشاه ، سردم ، دنورا ، نارمچ ، یلحاس ، راولب  رد  عقاو  بصن  تهج  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش ود  هقطنم 

1101095566000014 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب  تیاس  رد  هدننک  تکرش  کرادم  هارمه  هب  هدومن و  لماک  ار  یتسویپ  لوادج  هیلک  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم مالعا  دودرم 

.ددرگیم مالعا  دودرم  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسن  تعاس  فرظ 24  ءاهب  مالعتسا  هدنرب  - 2

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم لماک  یارجاو  سنجو  حلاصم  اب  راک   ) تسویپ کرادم  قبط  تمالس  هداج  ریسم  یئانشور  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005309000036 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رهش  یدهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عقوم غلبم  دصرد  15 هک یرادرهش  یراج  تخادرپ  هوحن.ددرگ  یرادرهش  تاسیسات  لوئسم  هیداتو  دشاب  درادناتسا  یاراددیاب  سانجا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  هام  ود  یط  یقبام  سنج  لیوحت 

3561713136 یتسپ :  دک  رهشیدهم ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622057-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622220-023 :: 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  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمالس تمالس هداج   هداج ریسم   ریسم یئانشور   یئانشور هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1171 17

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اب قباطم   ) ورین ترازو  دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنم  ینابایخ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  یروف  لیوحت  ( دزی عیزوترودنو 

1101005066000206 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  هشوت  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   R7S چیپرس عون   W 70 ناوت لدم 916014653  رس  ود  دیلاه  لاتم  پمال  الاک :  مان 
ناشخرد دیفس  گنر  هشوت  باهش 

ددع 155 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  هشوت  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  سراپ  یتراجت  مان   E40 چیپرس عون   W 150 ناوت لدم 914031323  یا  هلول  دیلاه  لاتم  پمال  الاک :  مان 
ناشخرد دیفس  گنر  هشوت  باهش 

ددع 53 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 70-35 ناوت  G23 باتهم حرط  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 155 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
ینسح رغصا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  راف  یئانشور  عیانص  یتراجت  مان   PZJ لدم یموینیمولآ  هندب  سنج   W 125 هویج راخب  کراپ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 53 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ( دزی عیزوترودنو  اب  قباطم   ) ورین ترازو  دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنم  ینابایخ  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 4  یروف 

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دبیم یرادرهش   :: 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هیاپ  اب  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000062 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 6 زیاس  m 1/5 لوط یزلف  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   80x33 cm زیاس لیطتسم  لکش  یبآ  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 105 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 140 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 105 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ اباب   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () دیبسالگ ) یا هشیش  یاه  هناد  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000049 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دیبسالگ دیبسالگ )) یایا هشیش   هشیش یاه   یاه هناد   هناد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش لماک  کرادم  انمض  هام  یلا 5  تخادرپ 2  تدم  .تسویپ  دانسا  قبط  لپ ) ولبات   ) یزلف هزاس  بصن  تخاس و  راکنامی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدننک 

1101095683000052 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رون دالوفو  نهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   m 7 لوط  mm 2/5 تماخض  mm 20 زیاس  Z یدالوف یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 500 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09123617781- اب  یگنهامه  تهج  هام  یلا 5  تخادرپ 2  تدم  .تسویپ  دانسا  قبط  لپ ) ولبات   ) یزلف هزاس  بصن  تخاس و  راکنامی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدننک  تکرش  لماک  کرادم  انمض   09198160147

3134851965 یتسپ :  دک  یبسا ،  نادیم  قرش  لامش  علظ  - یبسا نادیم   - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32542277-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542277-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یتسویپ و  تسیل  قبط  یکیفارت  تازیهجت  لحم  رد  لیوحت  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095507000016 زاین :  هرامش 

جرک شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  یتسویپ و  تسیل  قبط  یکیفارت  تازیهجت  لحم  رد  لیوحت  نیمات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3193663114 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 6  یرادرهش  - رصعیلو نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34526040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34516362-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لپلپ ولبات   ولبات  ) ) یزلف یزلف هزاس   هزاس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس راکنامی   راکنامی ناونع : : ناونع 12 112 1

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 122122

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاه  عطاقت  رد  کیفارت  یزاس  ناور  حالصا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000084 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/12/22 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  زا  یرادرب  هرهب  ریمعت و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000023 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت ردرد   کیفارت   کیفارت یزاس   یزاس ناور   ناور وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 123123

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ یرادهگن ،  ،  یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 110 ھحفص 90 
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هغامد  یزاس  نمیا  تهج  یسرجوین  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000056 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن5443818 ینابیتشپ و  هداد ، لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ، هار  بصن ، دادرارق  تایلمع 
1401-18 رغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 79) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

اهاه هغامد   هغامد یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 110 ھحفص 91 
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نیمات یژرنا  تاسیسات و  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یتعیرشرتکد  ناتسرامیب  بلق  یحارج  هژورپ  کیتاموتا  برد  لمحو  یزادنا  هارو  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093721000023 زاین :  هرامش 

نیمات یژرنا  تاسیسات  یسدنهم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هیارا.تسیمازلا  مالعتسا  مرف  اضمارهمو  لیمکت  لمحزادیدزاب.دشابیم  تسویپ  تسیلو  هشقن  یهد  تمیق  کالم.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  این  یعیفر  سدنهم  سامت 09919001274 هرامشاب  رتشیب  یگنهامه  تهج   . تسیمازلا تکرش  هتبثمدانساوروتکاف 

1917645947 یتسپ :  دک  هقبط 5 ،  نیما ) جرب   ) کالپ 2 اتیهانآ ،  تسب  نب  ، الدنام نوسلن  راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88797904-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88784250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب بلق   بلق یحارج   یحارج هژورپ   هژورپ کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لمح   لمح وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 110 ھحفص 92 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003548023  هرامش   ( نت یقرب 50 کج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985002385 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  هشیگ  تخاس  تیروکس و  هشیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003120000057 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1911913311 یتسپ :  دک  -پ60 ،  ورس نابایخ  - دامادریم زا  رتالاب  - رصعیلو نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86084650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86084650-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد ندرک   ندرک زاب   زاب دربراک   دربراک یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 127127

هشیگ هشیگ تخاس   تخاس وو   تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 128128

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریشبجع یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5441974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم ریاس  نیبرود و  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005059000014 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ریش  بجع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NSD-P4230R لدم بش  رد  دید  تیلباق  موز و  ربارب  لسکیپاگم 30 مادیپسا 2 هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
ریش بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  جرد و  یتسویپ  تسیل  رد  سانجا  تمیق 

5541833384 یتسپ :  دک  ریش ،  بجع  یرادرهش  نمهب -  راولب 22  ریش - بجع  یقرش - ناجیابرذآ  ریش ،  بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37627453-041  ، 37622035-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622036-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموزلم تاموزلم ریاس   ریاس وو   نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود راب  یتسویپ ) لیاف  قبط  ) هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000175 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  کرادم  هیارا  .2

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728786-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: 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

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراد هاگتسیا 400  دنمشوه  تظافحو  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000086 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

ناراد ناراد   400400 هاگتسیا   هاگتسیا دنمشوه   دنمشوه تظافحو   تظافحو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 110 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7wydqgkpyzanx?user=37505&ntc=5442183
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5442183?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xcu4rbjxvagqr?user=37505&ntc=5442184
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5442184?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  هتسبادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دننک تکرش  دنناوتیم  دنراد  نالیگ  رد  یگدنیامن  ای  نالیگ و  رد  هک  یاه  تکرش  طقف 

1101000043000020 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVC 7T8DM85 DOME لدم لسکیپاگم  یفقس 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  اب  هتسبادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تکرش  دنناوتیم  دنراد  نالیگ  رد  یگدنیامن  ای  نالیگ و  رد  هک  یاه  تکرش  طقف 

.دشاب یم  ینف  سانشراک  دات  زا  دعب  یدقن  تروصب  تخادرپ 

4138676443 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یمالسا  داشراو  گنهرف  لک  هرادا  رهش -  کراپ  یوربور  ظفاح -  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321481-013  ، 33363611-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323810-013 :: 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

دنناوتیم دنناوتیم دنراد   دنراد نالیگ   نالیگ ردرد   یگدنیامن   یگدنیامن ایای   وو   نالیگ   نالیگ ردرد   هکهک   یاه   یاه تکرش   تکرش طقف   طقف یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبادم   هتسبادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دننک .دننک تکرش   تکرش

132132
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هوکزوریف ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dvr لاناک هتسبرادم 32  نیبرود  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030578000002 زاین :  هرامش 

هوکزوریف شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هام رثکادح 3  زور و  لقادح 45  ذریواصت  هریخذ  تدم  - هلاس لقادح 10  شورف  زا  سپ  تامدخ   - هلاس لقادح 1  یتناراگ  تدم  l - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3981744731 یتسپ :  دک  یرفعجالم ،  تیاده  دیهش  نابایخ  - ملعم نادیم  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76442100-021  ، 76446249-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76446249-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dvrdvr لاناک لاناک   3232 هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 133133

رنب رنب وو   یسکلف   یسکلف رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 134134
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یم تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  هطوبرم  فنص  زا  طبترم  زوجم  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  افرص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاک  دک  دنشاب 

1101004621000066 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   V3306FS لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 
نادام گنه 

هاگتسد 75 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

پاچ دیلوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   JHF INTERNATIONAL HOLDING LIMITED هدنزاس عجرم   S8-3304F لدم رنب  یسکلف و  رگپاچ  الاک :  مان 
نادام گنه 

هاگتسد 75 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 915 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   WONWOO ENGINEERING CO LTD هدنزاس عجرم   WH-5100 لدم تباث  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 48 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 120 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هوکزوریف ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

d36 لدم اریو  یجید   ahd یگنر بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم -  ماد 5  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030578000003 زاین :  هرامش 

هوکزوریف شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  25 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3981744731 یتسپ :  دک  یرفعجالم ،  تیاده  دیهش  نابایخ  - ملعم نادیم  - هوکزوریف هوک ،  زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76442100-021  ، 76446249-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76446249-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرم شرورپ  شزومآ و  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 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030716000017 زاین :  هرامش 

دنرم ناتسرهش  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ITR IMEN یتراجت مان  ( ITR-IPSR456-L (4mm لدم  mm 4 تباث زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 4  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   TASVIR REDKA
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5416863151 یتسپ :  دک  هدیمهف ،  دیهش  نادیم  دنرم  یقرشناجبایرذا  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42258922-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42258917-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

d36d36 لدم   لدم اریو   اریو یجید   یجید   ahdahd  یگنر یگنر بشبش   ردرد   دید   دید اباب   لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   55 ماد   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 135135

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  * یتسویپ تاصخشم  طیارش و  قباطم  نیبرود  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000076 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D114 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B115M لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: 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

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ** یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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نادمه هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تسارح  هرادا  تاعالطا  یروانف  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یتسویپ  لیاف  ام  کالم 
1101001517000004 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریگیم تروص  تمدخ  ماجنا  زا  دعب  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939651 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569026-081  ، 32569001-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569004-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح هرادا   هرادا تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف دحاو   دحاو وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 2 بشرددید تکرح  هب  ساسح  طبض  نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 1 هکبش تحت  ییوئدیوریوصت  طبض  هاگتسد 

1101030545000003 زاین :  هرامش 
ناهفصا رهش  هیحان 5  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نف  اراک  شرتسگ  امزآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  نتراک   AG-CCT-P1 لدم هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
نف اراک  شرتسگ  امزآ 

هتسب 2 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناهفصا  هیحان 5  شرورپو  شزومآ  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه 

دشاب هتشاد  شورفزا  سپ  تامدخ  تنامض و  سانجا 

8196867881 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  بنج  رهش  کلم  هار  هس  هواک  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37105740-031  ، 37105140-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34417891-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ هداد  زکرم  نیبرود  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تحت تحت ییوئدیوریوصت   ییوئدیوریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع 22 بشرددید بشرددید تکرح   تکرح هبهب   ساسح   ساسح طبض   طبض نژیو   نژیو کیاه   کیاه هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ددع ددع 11 هکبش هکبش

139139

نابیتشپ نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 140140

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5443840 تراظن  یاه  هناماس  زا  یرادرب  هرهب  ریمعت و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ،  تایلمع  هحفص 81)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

5442814 - قرب عیزوت  یلصا  لنپ  پات -  پل  -  FULL BORE DST ACCESSORIES دیرخ
( یزاگ فارگوتامورک  )

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " 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

5443465BMS تازیهجت هحفص 34)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

5443124CCTV هتسبرادم نیبرود  متسیس  هب  دوخ  بعش  زا  یدادعت  هحفص 27)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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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یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.چیوسو  NVR دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000180 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC T183 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N )5272705-H لدم  T183 کنیس چیوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.چیوسو  NVR دیرخ مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000181 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC T183 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N )5272705-H لدم  T183 کنیس چیوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.چیوسو .چیوسو   NVRNVR دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 141141

.چیوسو .چیوسو   NVRNVR دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 142142

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.چیوسو5443213  NVR دیرخ هحفص 103)مالعتسا  )  nvrnvr

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

.چیوسو5443365  NVR دیرخ هحفص 103)مالعتسا  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح5442539 ءافطا  متسیس  ارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 12)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ییولیک5442663 لاسروویب 6  یردوپ  لوسپک  ملق  کی  هحفص 42)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5443301 ءافطا  متسیس  ءارجا  هحفص 12)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5442585gas detector . sensor(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لصا5442767 دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  امازلا  بای  هلعش  ملق  کی  دیرخ 
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5443076 مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 42)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رنب5442675 یسکلف و  هحفص 94)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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 دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5442585gas detector . sensor(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لصا5442767 دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  امازلا  بای  هلعش  ملق  کی  دیرخ 
.تسا هدیدرگ  تسویپ  تساوخرد 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

رنب5442675 یسکلف و  هحفص 94)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  هباشم  دک  ناریا...زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

1101005336000040 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا...زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش 

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رنب5442675 یسکلف و  هحفص 94)رگپاچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5442924TS-832XU- پنویک تنومکر  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک 
100TB تیفرظ  RP-4G

هحفص 47) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5443610 لیاف  قبط  زاین  حرش  تسا  هباشم  دک  ناریا...زاس  هریخذ  هحفص 107)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط زاین   زاین حرش   حرش تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا...زاس   ناریا...زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 143143
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5442955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کادک صوصخم   A4 تخت هحفص  رنکسا  هارمه  هب   s2070 لدم  kodak رنکسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  هارمه  رنکسا  هارمه  هب  امتح  )

1201003034000124 زاین :  هرامش 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 

تفایرد یارب.ددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یکی  دیاب  یتساوخرد  یالاک  حرش  اب  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  - 
دامرف لصاح  سامت  یماکحا  سدنهم   64112437 نفلت اب  دوخ  تالاوس  خساپ 

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

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  بسک  زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112141-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kodakkodak رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناب هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  ربارب  یناریا ( لماک  لوف ) رازفا (  مرن   - G4 تعنص داهم  گاید  هاگتسد  -206 وژپ سکاموکا   ABSگب و ریا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004129000012 زاین :  هرامش 

هناب هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( یتسویپ لیاف  ربارب  یناریا ( لماک  لوف ) رازفا (  مرن   - G4 تعنص داهم  گاید  هاگتسد  -206 وژپ سکاموکا   ABSگب و ریا  ولبات  - 

تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ داد  تدوع  الاک  دننک  نمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروص  رد  هدوب  یتسویپ  لیاف  ربارب  دشاب و  یناریا  دیابالاک  دشاب ،  یم  یدقن  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

6691888546 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  2 زاف رهش  لگ  کرهش  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34255311-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34255311-087 :: 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

هربراک5442006 هلاسکی 101  دیدمت   corporate ینامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  هحفص 27)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5442039 مرن  یرازفا و  تخس  یزادنا  هار  بصن و  هرواشم و  یناسرزورب ، ینابیتشپ ، یرادهگن ،
یزاسرهش هار و  لک  هرادا  تالغتسم  کالما و  یضارا  عماج  هناماس 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5442067P C رب ینتبم  میس  یب  یهد  تبون  کسویک  یرازفا  مرن  یرازفا و  هحفص 79)تخس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رازفا5442347 تخس  رازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5442394 شزومآ  عماج  هناماس  هاگشناد  شزوما  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  دیرخ 
شزومآ هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ؛  بصن یلعف  شزومآ  هناماس  تاعالطا  لاقتنا 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5442657 رازفا و  تخس  ، رازفا مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5442863 کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  هحفص 27)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

داهم داهم گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد -- 2 06206 وژپ وژپ سکاموکا   سکاموکا   ABSABS وو گبگب   ریا   ریا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5442955kodak هحفص 107)رنکسا رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5443385 تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  تیفافش  هناماس  دیرخ  هحفص 27)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داهم5443418 گاید  هاگتسد  -206 وژپ سکاموکا   ABSگب و ریا  هحفص 107)ولبات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناراد5442184 هاگتسیا 400  دنمشوه  تظافحو  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 94)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسارح5443665 هرادا  تاعالطا  یروانف  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 94)سیورس ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5443840 تراظن  یاه  هناماس  زا  یرادرب  هرهب  ریمعت و  ینابیتشپ ،  یرادهگن ،  تایلمع  هحفص 81)ماجنا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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