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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

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

140 1140 1 ریت   ریت   1818 هبنش   هبنش 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 , 080 , 000151 , 080 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   142هکس , 040 , 000142 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 16 , 0002 16 , سیئوس000 سیئوس کنارف   322کنارف ,200322 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,580 , 00082 ,580 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع243,200243,200رالد ناتسبرع لایر   91لایر , 10091 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,240 , 00052 ,240 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,838,00013,838,000یالط سیلگنا دنوپ   ,379دنوپ 050379, نپاژ050 نپاژ نینی   دصکی   232دصکی ,450232 ,450

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
((2323))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8282))

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

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

زا 81 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " 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 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 81 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( 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 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

زا 81 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " 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 یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/28هرامش ات  یگداما  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید یاه  هکبش  هزوح  رد  لاعف  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاسانش ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  ، IT تارباخم و هزوح  رد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  اب  یتآ  یاه  یراکمه  شیازفا  یاتسار  رد  لتیار  یطابترا  تامدخ  تکرش 

: تسا هدومن  لیذ  حرش  هب  یاه  هنیمز  رد  اتید  یاه  هکبش  هزوح  رد  لاعف  ناگدننک  نیمأت 
 . IP/MPLS یاه هکبش  یزاس  هنیهب 

 SL-WAN یاه سیورس  یزاس  هدایپ  هرواشم و 
 Backbone هیال رد   FTTX یاه سیورس  یزاس  هدایپ  هرواشم و 

IOT یاه سیورس  یزاس  هدایپ  هرواشم و 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوش و ...  یم  توعد  تیحالص  یاراد  لاعف و  ناگدننک  نیمأت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخد 8028 و 02127654393  02127654000 :: نفلت :: https://sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Procurement@rightel.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001007003000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458661 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژرنا  شورف  باسحتروصو  رودص  هبساحم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

-146  ) رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
(01

لایر   1,264,880,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش قرب  عیزوت  تکرش  زاریش   ، 7144714518 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

اتید اتید یاه   یاه هکبش   هکبش هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناگدننک   ناگدننک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 11

رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   باعشنا   باعشنا شورف   شورف وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ یژرنا ، ، یژرنا شورف   شورف باسحتروص   باسحتروص رودص   رودص وو   هبساحم   هبساحم ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 81 ھحفص 5 
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نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون 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

5459242 :: 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

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003023000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تفایرد  1401/04/16 ـ  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  رصع  تعاس 19  ات  تیاس :

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459447 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، هرواشم تامدخ  دیرخ  قیرط  زا  ار  دوخ  عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  یارب  رواشم  باختنا  دیرخ و  دنیآرف  دراد ، رظن  رد  روشک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  زاین 2001003023000006  هرامش  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ( QCBS  ) تمیق تیفیک و  شور  ساسارب 

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

دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما 

رصع یلو  ترضح  نابایخ  نارهت ، : سردآ هب  اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یلخاد 3624  88953400 - 3: نفلت تاصقانم و  اه و  نامیپ  روما  هرادا  لوا ، هقبط  روشک ، یکشزپماد  نامزاس  یدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  جع ،) )

88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.IVO.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

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

دوخ دوخ عماج   عماج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط رازفا   رازفا مرن   مرن یارب   یارب رواشم   رواشم باختنا   باختنا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001031000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5460136 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن هارمه  هب  ( PKI Center  ) یمومع دیلک  تخاسریز  زکرم  هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ،  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  یاهرازفا 

نواعت  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هب ( PKI Center  ) یمومع دیلک  تخاسریز  زکرم  هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ،  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هطوبرم یاهرازفا  مرن  هارمه 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 14  - ناردارب شبن خ  رهمگرزب - نابایخ  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1416931194 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو ینابیتشپ   ینابیتشپ یتناراگ ،  ،  یتناراگ شزومآ ،  ،  شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
PKI  CPKI  C  ) ) یمومع یمومع دیلک   دیلک تخاسریز   تخاسریز زکرم   زکرم هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت تنامض   تنامض
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تفایرد  1401/04/15 ـ  هناماس : در  راشتنا   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  تیاغل  خروم 1401/04/15  رهظ  تعاس 12  زا  تیاس :

تکلمم  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458262 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنابش تاعاس  مامت  رد  روکذم  طوطخ  اب  طبترم  تاسیسات  لاقتنا و  طوطخ  باعشنا و  عیزوت و  هکبش  تاقافتا  عفر  تاریمعت و  یرادهگن و  تایلمع  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمات لحم  هام ـ   12 نامیپ : تدم  لایر ـ   485.637.330 نیمضت : غلبم  لایر ـ   9.712.746.599 هیلوا : دروآرب  هصقانم ـ ) دیدجت  نالوچنالاچ ( دورود ،  زور 

 200101340000066 هناماس : رد  ناوخارفدک  ینارمع ـ  رابتعا :
: رابتعا نیمات  لحم  هام ـ   3 نامیپ : تدم  لایر ـ   1.875.000.000 نیمضت : غلبم  هصقانم ـ ) دیدجت  ) d400 یزلف فایلا  اب  تیزوپماک  ونان  هچیرد  نیمات 1500  . 2

 200101340000067 هناماس : رد  ناوخارفدک  ینارمع ـ 
: هناماس رد  ناوخارفدک  ینارمع ـ  رابتعا : نیمات  لحم  هام ـ   2 نامیپ : تدم  لایر ـ   1.450.000.000 نیمضت : غلبم  یقفا ـ  روتومورتکلا  هاگتسد  نیمات 10  . 3

 200101340000068
ـ  ینارمع رابتعا : نیمات  لحم  هام ـ   2 نامیپ : تدم  لایر ـ   4.187.900.000 نیمضت : غلبم  برض ـ  کت  ثلثم و  هراتس  زادنا  هار  ولبات  هاگتسد  نیمات 103  . 4

 200101340000069 هناماس : رد  ناوخارفدک 
یاه جنر  عاونا  رد  هبوصنم  رود ) لرتنک   ) VSD یاهولبات پتسا و  تفاس  تراتسا و  تفاس  یاهولبات  تهج  تاعطق  دیرخ  نیمات و  هیهت و  ، سیورس ریمعت ، . 5

ـ  هام  4 نامیپ : تدم  لایر ـ   474.850.000 نیمضت : غلبم  9.497.000.000 ـ  لایر :)  ) هیلوا دروآرب  هصقانم ـ  دیدجت   ) ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  رد  فلتخم 
200101340000070 هناماس : رد  ناوخارفدک  ینارمع ـ  رابتعا : نیمات  لحم 

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
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

ـ .) یلامش یرتم   60  ) روپ عیفش  دیهش  نابایخ  جع .)  ) رصعیلو راولب  نمهب .  نادیم 22  دابآ .  مرخ  فلا : تاکاپ  هئارا  رازگ و  هصقانم  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
 6817855371 یتسپدک :

066  - 33222745  - 33224492  - 33225804  - 5 نفلت :

ـ  02188969737 مان : تبث  رتفد  02127313131 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت نفلت
02185193768

WWW.SETADIRAN.IR :: 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

ردرد روکذم   روکذم طوطخ   طوطخ اباب   طبترم   طبترم تاسیسات   تاسیسات وو   لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   باعشنا   باعشنا وو   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش تاقافتا   تاقافتا عفر   عفر وو   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
وو یقفا   یقفا روتومورتکلا   روتومورتکلا هاگتسد   هاگتسد   1010 نیمات   نیمات d400d400   ـ ـ یزلف   یزلف فایلا   فایلا اباب   تیزوپماک   تیزوپماک ونان   ونان هچیرد   هچیرد   15001500 نیمات   نیمات زور   ـ ـ زور هنابش   هنابش تاعاس   تاعاس مامت   مامت
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458282 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم  تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,067,820,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,304,000,000 نیمضت :  غلبم 

طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن

لک  دروآرب  ساسا  رب 
14:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لالب راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: 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

هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093772000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:30هرامش تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:30عبنم تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت  یرهش  راطق  کی  طخ  یلگ  لئا  هنایاپ  مود و  لوا و  یاهزاف  رد  گنیلانگیس  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح زیربت و  یرهش  راطق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: 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

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   تباث   تباث یرادار   یرادار تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث متسیس   متسیس یتایلمع   یتایلمع یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم

77

هنایاپ هنایاپ وو   مود   مود وو   لوا   لوا یاهزاف   یاهزاف ردرد   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 81 ھحفص 9 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  نودب  تخاس   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302507533-T27 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/04/28هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقد رازبا  لرتنک  ریش  تخاس  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

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنمروما 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093886000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460203 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  شش  هقطنم  قرب  روما  ژایلر  تظافح و  نویساموتا ، متسیس   ، ناوت تیفیک  ینیمز  ییاوه و  عیزوت  یاه  تسپ  تاریمعت  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنمروما 6  هدننک :  رازگرب 

شش هقطنم  قرب  روما  ژایلر  تظافح و  نویساموتا ، متسیس   ، ناوت تیفیک  ینیمز  ییاوه و  عیزوت  یاه  تسپ  تاریمعت  سیورس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناهفصا

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  غلابم  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ  یکینورتکلا  یاضما  رهم و  اب  روهمم  دیاب  دانسا  هیلک 
19:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا شش  هقطنم  قرب  روما  اردصالم -  نابایخ  ناهفصا -   ، 8134617131 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: 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

قیقد قیقد رازبا   رازبا لرتنک   لرتنک ریش   ریش تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 99

نویساموتا نویساموتا متسیس   متسیس  ، ، ناوت ناوت تیفیک   تیفیک ینیمز   ینیمز وو   ییاوه   ییاوه عیزوت   عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ تاریمعت   تاریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 81 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وراد نیریش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  هب  یهگآ  پاچ  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  راکنامیپ  هب  دوخ  هناخراک  لحم  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  تازیهجت و  تاعطق و  هیلک  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزال یاهدرادناتسا  اهزوجم و  یاراد  و 

نایضاقتم  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لایر  نویلیم  هاجنپ  دصتفه و  نآ  غلبم  دایص و  کچ  هصقانم ، رد  تکرش  نیمضت  عون 

امرفراک یتنرتنیا  تیاس  هب  هعجارم  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 250  07137442301 :: نفلت :: www.shirindarouco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تیحالص یاراد  لاعف و  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یگدامآ  مالعا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Outdoor Unit تازیهجت یارب   MW Huawei هکبش دوجوم  یاه  کنیل  تیفرظ  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( یرازفا مرن  یرازفا و  تخس   ) تازیهجت نیمات  ارجا ، یحارط ، هرواشم ، یاه  شخب  یارب  تیحالص  یاراد  لاعف و  ناگدننک  نیمات  هب  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 28-8 و 0217654393  27654000-021 :: نفلت :: https://sama.rightelirنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Procurement@gightel.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

Outdoor UnitOutdoor Unit تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب   MW HuaweiMW Huawei هکبش   هکبش دوجوم   دوجوم یاه   یاه کنیل   کنیل تیفرظ   تیفرظ هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 81 ھحفص 11 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  هصقانم  هقطرط  زا  ار  رهشهام  ناتسرهش  نیبرود  یرون 25  ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: khoozestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلم یوار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و لتکیپ  ، یرون ملق  رتاک ، نژویف ، هاگتسد  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khoozestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود   2525 یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

...و ...و لتکیپ   لتکیپ ،، یرون یرون ملق   ملق رتاک ، ، رتاک نژویف ، ، نژویف هاگتسد   هاگتسد یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 81 ھحفص 12 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060040000210 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459305 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یکشزپ  مولع  تاعالطا  یروانف  رامآ و  تیریدم  هکبش  یسانشراک  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زاریش یکشزپ  مولع  تاعالطا  یروانف  رامآ و  تیریدم  هکبش  یسانشراک  روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,385,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش سراف -  ناتسا   ، 7134814336 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5458282 تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایاپ5458285 مود و  لوا و  یاهزاف  رد  گنیلانگیس  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  هحفص 7)ماجنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اتید5458362 یاه  هکبش  هزوح  رد  لاعف  ناگدننک  هحفص 5)نیمأت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5459242 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

دوخ5459447 عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  یارب  رواشم  باختنا  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5460136 ، یزادنا هار  بصن ،  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
PKI  ) یمومع دیلک  تخاسریز  زکرم  هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ،  شزومآ ، 

C

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رامآ   رامآ تیریدم   تیریدم هکبش   هکبش یسانشراک   یسانشراک روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 81 ھحفص 13 
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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

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

2001000275000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458283 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلماعت  یاه  رگشیامن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلماعت یاه  رگشیامن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سرادم زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  دیحوت  یرتم   18 هیرکش -  یرتم  یس  نادمه   ، 6516754435 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.نادمه ناتسا 

:: 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  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رصن یگدنزاس  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458302 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمضت لایر   22/000/000/000: دروارب غلبم  یرلاگ  لنوت و  یرلاگ و  فک  رگم  یارجا  فک و  ژالگر  هارمه  هب  فرط  ود  ویناک و  یدزمتسد  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   1/100/000/000

لمح  یریگراب و  رزودلب و  روکیپ و  اروس  داوم  زا  هدافتسا  اب  یگنس  یاه  هشنارت  رد  یرادربکاخ  تایلمع  یارجا 
لایر نیمضت 8/250/000/000  لایر   165/000/000 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس 26 داشرا -  راولب  یقداص -  دیهش  راولب  یسودرف -  نادیم  دهشم -  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

یلخاد 5147  05137671491 :: 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

یلماعت یلماعت یاه   یاه رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

رزودلب رزودلب ازوس   ازوس داوم   داوم اباب   یگنس   یگنس یاه   یاه هشنارت   هشنارت ردرد   یرادربکاخ   یرادربکاخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا فکفک -  -  ژالگر   ژالگر هارمه   هارمه هبهب   فرط   فرط ودود   وو   ویناک   ویناک یدزمتسد   یدزمتسد یارجا   یارجا 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 81 ھحفص 14 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/4/21هرامش خیرات 1401/4/12  زا   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458539 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 15.000.000.000  اب  دیسالگ  رنیت و  زاتمم ، درز  دیفس و  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  می  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سدق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090738000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458566 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاووکا  دیفس  رون  تاو  تاو و 100  ینابایخ 50  غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  سدق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تیحالص  زئاح  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هیلک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
9,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   475,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:15 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 135 نوتیز  شبن  نارگدیلوت  راولب  مشیربا  کرهش  سدقرهش   ، 3114858744 یتسپ :  دک  سدق ،  رهش :  نارهت ،  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

دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت زاتمم ،  ،  زاتمم درز   درز وو   دیفس   دیفس درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

تاو تاو   100100 وو   تاو   تاو   5050 تاووکا   تاووکا ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش حبص  تعاس 9  زا  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  ات   1401/04/15

ناجیابرذآ مایپ   :: عبنم تعاس 7:30عبنم زای  یکیزیف  لیوحت  یراذگراب و   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 11:30  ات  خروم 1401/04/23 

5459067 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 1 و 2 و 3  هقطنم 3  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 ( هیحان 1 و 2و 3  ) هقطنم 3 حطس  رد  تلافسآ  یاه  هاک  تعرس  ثادحا  یئزج و  ود  گنر  اب  شوقن  هدایپرباع و  یراتشون ، یقفا ، مئالع  یشک  طخ  یارجاو  هیهت  - 

 ( هیحان 1 و 2و 3  ) هقطنم 3 حطس  رد  یکیفارت  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  - 
 ( هیحان 1 و 2و 3  ) هقطنم حطس  رد  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  حالصا و  - 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ - رد  جردنم  باسح  هب  یکناب  شیف  تروص  هب  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 3 یرادرهش  تلاسر  عطاقت  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ  هقطنم 3 خ  یاردرهش  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنمروما 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093886000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460138 :: هرازه هرازه :: 1401/05/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  شش  هقطنم  قرب  روما  رباعم  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  تاریمعت و  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنمروما 6  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا شش  هقطنم  قرب  روما  رباعم  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  تاریمعت و  سیورس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,053,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ظاحل  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  غلابم  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ  یکینورتکلا  یاضما  رهم و  هب  روهمم  دیاب  هصقانم  دانسا  هیلک 
19:00 تعاس : 1401/08/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا شش  هقطنم  قرب  روما  اردصالم -  نابایخ  ناهفصا -   ، 8134617131 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

گنر گنر اباب   شوقن   شوقن وو   هدایپرباع   هدایپرباع یراتشون ، ، یراتشون یقفا ، ، یقفا مئالع   مئالع یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت یکیفارت --  --  یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : - - ناونع
...و ...و هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هقطنم - - - - هقطنم حطس   حطس ردرد   تلافسآ   تلافسآ یاه   یاه هاک   هاک تعرس   تعرس ثادحا   ثادحا وو   یئزج   یئزج ودود  

2020

قرب قرب روما   روما رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر وو   تاریمعت   تاریمعت وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2 12 1

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302519061-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/04/26هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5460251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5458282 تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لیردراگ لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  دیرخ  نینچ  مه  یتامدخ و  ینارمع و  یاه  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 12.329.382.576  غلبم  روباشین -  رهش  حطس  یتشادهب  یاهسیورس  یرادهگن  - 

لامش علض  هاگشناد  راولب  ات  ملعم  راولب  عطاقت   ) لضف راولب  یزاس  ور  هدایپ  یارجا  - 
نازابناج  راولب  هب  تایضایر  هاچ  لاقتنا  طخ  برش  بآ  یزاس  ادج  - 

تثعب  راولب  یزاسهب  - 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ...  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

فلخت5458282 تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ادج ادج یزاس -  -  یزاس ورور   هدایپ   هدایپ یارجا   یارجا یتشادهب   - - یتشادهب یاهسیورس   یاهسیورس یرادهگن   یرادهگن مالقا - : - : مالقا دیرخ   دیرخ نینچ   نینچ مهمه   وو   یتامدخ   یتامدخ وو   ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش هبهب   وو ...  ...  راولب -  -  راولب یزاسهب   یزاسهب هاچ - - هاچ لاقتنا   لاقتنا طخطخ   برش   برش بآبآ   یزاس   یزاس

2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: 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

5458380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتک نوتراک  یللملا  نیب  هنالاسود  نیمجنپ  یاهناسردنچ  رازفامرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005373000034 زاین :  هرامش 

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 
یشرافس بلاق  - 

الاب هب  یاههخسن 7  زودنیو  لماع  متسیس  یور  رب  ارجا  تیلباق 
نشولوزر ره  اب  روتینام و  ره  رد  ندش  زاب  ناکما 

ارجا یارب  یبناج  یاهرازفامرن  بصن  هب  زاین  نودب 
CD/DVD یور رب  ریثکت  تیلباق 

رثا ره  دولناد  تیلباق 
مالکیب یقیسوم  شخپ  فقوت  / شخپ تیلباق 

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

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگ  ره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه 
یگنهامه تهج  سامت 09906796511  هرامش 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناسردنچ   هناسردنچ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000029 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166415637 لیابوم :  06133330072 نفلت : .دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  .تسا  هباشم  دک  ناریا 

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5458485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبانم  یاه  هدنورپ  دانسا و  یکینورتکلا  یکیزیف و  تیریدم  یهدناماس و  تایلمع  ( مود هلحرم  ) هعسوت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001069000024 زاین :  هرامش 

مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاصلا یتسویپ  کرادم  هب  ار  تکرش  ینمیا  همانیهاوگ  تیحالص و  همان  یهاوگ  تارغت ،  نیرخآ  همانزور ،  یهگآ  هارمه  هب  همانساسا  افطل ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یقلت  کرادم  نیا  نتشادن  هلزنم  هب  کرادم  یراذگراب  مدع  تسا  یهیدب.دامن 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ExchangeExchange رورس   رورس لیمیا   لیمیا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   دیدج   دیدج هخسن   هخسن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

بآبآ عبانم   عبانم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ وو   دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یکیزیف   یکیزیف تیریدم   تیریدم وو   یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5458751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دمآرد  یتاعلاطا  کناب  هیهت  روظنم  هب  بآ  عبانم  نیکرتشم  یناوخ  هدنورپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیکرتشم هناماس  رد  یراذگراب  یرایتخب و  لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ  تکرش 

1101001125000015 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمآرد  یتاعلاطا  کناب  هیهت  روظنم  هب  بآ  عبانم  نیکرتشم  یناوخ  هدنورپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیکرتشم هناماس  رد  یراذگراب  یرایتخب و  لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ  تکرش 

8814673113 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نابایخ  شبن  یباراف - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350741-038  ، 33334805-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335098-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمآرد دمآرد یتاعلاطا   یتاعلاطا کناب   کناب هیهت   هیهت روظنم   روظنم هبهب   بآبآ   عبانم   عبانم نیکرتشم   نیکرتشم یناوخ   یناوخ هدنورپ   هدنورپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5458752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000230 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دادرارق  تروصب  راک 
.دشابیم تسویپ  رد  تاحیضوت 

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

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرامش   هرامش   500500 لتاکلآ   لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج یددع   یددع   500500 یدید   یآیآ   رلاک   رلاک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  یزاجم  تخاس  ریز  یزاجم و  یاهرورس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
021-64572755 نفلت.دریذپ تروص  یگنهامه  اب  لحارم 

1101001017000283 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   VPS یزاجم رورس  تامدخ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یزاجم   یزاجم یاهرورس   یاهرورس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929
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یقرش ناجیابرذآ  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  الاکدک  ) GIS تاعالطا یناسرزورب  دورو و  تشادرب ،  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000087 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا ادنک  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تکاپ 1  یدنب  هتسب  عون   Web GIS هناماس یدربراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم یقلت  لطاب  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  ندومن و  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنرب  تکرش  هدهع  رب  ینوناق  یبناج و  اه  هنیزه  هیلک  همیمض  تسیل  قبط  هکبشو  هنایار  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101000084000002 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض تسیل  قبط  تامدخ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619168 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  تاکرمگ  تراظن  داتس  مدقم -  هارراهچ  یسربط -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220175-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک ))   GISGIS تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب وو   دورو   دورو تشادرب ،  ،  تشادرب رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3030

یمیم هدنرب   هدنرب تکرش   تکرش هدهع   هدهع ربرب   ینوناق   ینوناق وو   یبناج   یبناج اهاه   هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک همیمض   همیمض تسیل   تسیل قبط   قبط هکبشو   هکبشو هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

3131
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-979-PHS-16022 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم  هکبش  تحت  سیوریو  یتنآ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: 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 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

5459522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس کر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000149 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

این یدازآ  سدنهم  بانج  سامت 09029035003  تسویپ -  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: 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 تحت   تحت سیوریو   سیوریو یتنآ   یتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3232

چیئوس چیئوس وو   کرکر   ناونع : : ناونع 3333

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

5459544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000163 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزومآداوس تضهن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدادو هکبش   ، تخاسریز هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000036 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزمتسد دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3434

هدادو هدادو هکبش   هکبش  ، ، تخاسریز تخاسریز هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هظحالم  تقد  هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000187000008 زاین :  هرامش 

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

ینابیتشپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس و کی  یارب  امتح  یراذگ  تمیق  دوش  هظحالم  تقد  هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تکرش  یئاسانش  کرادم  هیلک  دشاب  لایر  هب 

5613943168 یتسپ :  دک  دادرخ ،  داینب 15  بنج  یرهطم  دیهش  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232576-045  ، 33247080-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230228-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هفرح  ینف و  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 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسیویپ  تسیل  قبط  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  لاتروپ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000034 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ید سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  لاتروپ  سراپ  یتراجت  مان  هدش  یحارط  ییاوقم  هتسب  یدنب  هتسب  عون  تیاس  بو  یحارط  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

نابات
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسیویپ  تسیل  قبط  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  لاتروپ  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هظحالم   هظحالم تقد   تقد هبهب   یتسویپ   یتسویپ هحفص   هحفص یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

تیاس تیاس بوبو   یحارط   یحارط ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 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

5458299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  رادیرخ  ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  لرتنک  درب  مزاول و  هارمه  هب  ( DALE  ) لنپ لرتنک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000480 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

لیوحت زادعب  زور  یس  اه  هنیزه  هیلک  دشاب –  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  رد  رادیرخ  طیارش  یمامت  اضما  رهم و  هعلاطم ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن 09128819461 لصاح  سامت  روپ  نابرق  یاقآ  اب  تالاوس  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباقرظان  دات  و 

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

33561789-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک درب   درب وو   مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   ( ( DALEDALE  ) ) لنپ لنپ لرتنک   لرتنک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

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

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

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

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

5458471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و اب  قباطم  ناگیار  هلاس  کی  ینابیتشپ  اب  هارمه  هداد  زکرم  ( DCIM) گنیروتینام متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تامازلا 

1101004068000140 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هداد زکرم  گنیروتینام  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد راک  حرش  اهزوجم و  ینف -  تامازلا  ینف -  تاصخشم  هیلک  زور -  هژورپ 90  ماجنا  یبیرقت  نامز  تدم  جرک -  تشدهام  ارجا :  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یلخاد 2204  هرامش 23344  اب  لاؤس  هنوگره  تروص  رد  تسویپ .  لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم ناگیار   ناگیار هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ اباب   هارمه   هارمه هداد   هداد زکرم   زکرم ( ( DCIMDCIM)) گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تامازلا   تامازلا

3939
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  گنیچاپسید  زکرم  یارب  یرادا  یاهمتسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000027 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) GEF5 یزاگ یاه  دحاو  کینورتدیپسا  تراک  ددع ) لماش 49   ) هنومن دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000022 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتدیپسا هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدیپسا  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  لرتنک  متسیس  دربراک   DS3800HSCG تراک الاک :  مان 

ددع 49 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید زکرم   زکرم یارب   یارب یرادا   یرادا یاهمتسیس   یاهمتسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) GEF5GEF5 یزاگ   یزاگ یاه   یاه دحاو   دحاو کینورتدیپسا   کینورتدیپسا تراک   تراک ددع ) ) ددع لماش  4949   لماش  ) ) هنومن هنومن   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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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

5458740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا و هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  اداکسا  مدوم  هیذغت  عبنم  هاگتسد  مدوم و 2 هاگتسد   8 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم 

1101001132000116 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/27 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB هدنزاس رتم   PH دورتکلا - ) ) لس 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

اداکسا اداکسا مدوم   مدوم هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هاگتسد   هاگتسد 22 وو   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4242

ABBABB  هدنزاس هدنزاس رتم   رتم   PHPH دورتکلا - ) - ) دورتکلا )) لسلس ناونع : : ناونع 4343
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-750-77 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure relay نیمات 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-102-749 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوتسیپ پمپ  رلرتنک  نیمات  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

(( FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re layFUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re lay نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4444

ینوتسیپ ینوتسیپ پمپ   پمپ رلرتنک   رلرتنک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /thermostatic Expansion valve تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003694 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات   UNO-PCM21-AE لدم  Expansion تراک الاک :  مان 

ددع 85 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460/07731311457/07731311458

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

31311458-077  ، 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

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-353-04-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //thermostatic  Expans ion valvethermostatic  Expans ion valve ناونع : : ناونع 4646

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  2 SIEMENS(SIMATIC S7 ـ ))  ) زاین دروم  یاه  لباک  اب  هارمه   PC ADAPTER USB A2 الاک مان 

1101004502000033 زاین :  هرامش 
مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC لوژام  ET 200M طبار الاک :  مان 
نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS

ددع 2 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاسانش  plc رتویپماک و طسوت  یتسرد  هب  ای  دشاب  هتشاد  تریاغم  مود  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  یاهیگژیو  اب  لانیجروا  زیهجت  هک  یتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم عوجرم  یلاسرا  زیهجت  ددرگن ، رارقرب  هطوبرم  یاهطابترا  و 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساموتا نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  لوژام لوژام   ET 200MET 200M  طبار طبار ناونع : : ناونع 4848
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا دک  ناریا.تامازلا  تیاعر  اب  تسویپ  تسیل  اب  قباطم   coproco تخاس  corrosion monitoring تاعطق نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  هدش 

1101093498003695 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROSE CORROSION یتراجت مان   CDA110 لدم سم  یگدروخ  نپوک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تامازلا  تیاعر  اب  تسویپ  تسیل  اب  قباطم   coproco تخاس  corrosion monitoring تاعطق نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

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

1312235-0773  ، 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

CDA110CDA110 لدم   لدم سمسم   یگدروخ   یگدروخ نپوک   نپوک  /  / corros ion monitoringcorros ion monitoring  تاعطق تاعطق نیمات   نیمات 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 81 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q22nas32chuua?user=37505&ntc=5459814
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5459814?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم یشزومآ  هاگراک  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000079 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  ددرگ .  لاسرا  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  اب  تساوخرد  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپیلو دمحم  یگنهامه 09391566466 تهج  هرامش  دریذپیم  ماجنا  ناتسا  سانشراک  دات  اهالاک و  لاسرا  زا  سپ  زور  هس  تخادرپ..دشابیم 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137051-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوط قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدش دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40000119 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tpgm.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5460030 :: هرازه هرازه یلامدکدک   ینف و  یاه  تکاپ  لیوحت  تلهم  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس روتکلس  روتکلس و  نوتاب /  شیوپ  تمیق  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 دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زکرم زکرم یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 5050

چوس چوس روتکلس   روتکلس وو   روتکلس   روتکلس نوتاب /  /  نوتاب شیوپ   شیوپ تمیق   تمیق ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شاخ تدحو  یادهش  تفن  رابنا  روانش 5،6،7و 8  فقس  نزخم  هاگتسد  راهچ  گنیلوک  گنیموف و  متسیس  یارجا  یبوریال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091583000001 زاین :  هرامش 

نادهاز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 4 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

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

E هژورپ بلاق  رد  یحارط  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816659931 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  ربنلق و  شنب  ربنلق -  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33428301-054  ، 33413512-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428301-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا   88 وو   5،6 ،75،6 روانش  7، روانش فقس   فقس نزخم   نزخم هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ گنیلوک   گنیلوک وو   گنیموف   گنیموف متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یبوریال   یبوریال ناونع : : ناونع 5252

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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مق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبات یاه  نامتخاس  لک و  هرادا  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003300000014 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   HD-NVR یتراجت مان   8032HD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تقد امتح  تسویپ  تسیل  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب   - دشاب یم  هباشم  تروصب  هدش  مالعا  دک  ناریا.دشاب  یم  دقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ار  کیتام  روفنا  یاروش  زا  مزال  یاه  زوجم  دیاب  یرجم  - دشاب ربتعم  همان  تنامض  یاراد  یناریا و  دیاب  الاک  دامن . 

3714767167 یتسپ :  دک  هاپس ،  بنج  دادرخ  راولب 15 مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7603426-0253  ، 37603426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37603425-025 :: 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

عبات عبات یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاب ابص  قیرح  نالعا  رپمآ  تلو 7.5  یرطاب 12  رپمآ و  تلو 28  یرطاب 12  ابص   ups یرطاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003749000007 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنهس  یتراجت  مان   AH 7/5 نایرج تدش   v 12 ژاتلو  mm 98 عافترا  151x65 mm زیاس دیسا  دیل  دلیس  یتعنص  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

لیبدرا یرطاب  نامرآ  یناگرزاب 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناوت یژرنا  عبانم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  ابص  یتراجت  مان   AH 42 نایرج تدش   v 12 ژاتلو دیسا  دیل  دلیس   UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  تسیل  لاسرا  ندرک و  رپ 

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

32226011-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240051-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا رپمآ   رپمآ   7.57.5 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب وو   رپمآ   رپمآ   2828 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ابص   ابص   upsups یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت مامت  اب  ناتسرامیب  یاه  شخب  تهج  سکابریاف  ددع  هس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030415000007 زاین :  هرامش 

جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873118 یتسپ :  دک  جوسای ،  ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یرادناتسا  هکلف  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222292-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222292-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004280000052 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

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

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

31164426-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31164428-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت مامت   مامت اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب یاه   یاه شخب   شخب تهج   تهج سکابریاف   سکابریاف ددع   ددع هسهس   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5555

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط نادمه  ناتسا  ویوورکام  زکرم  یناسنا  عبانم  ینف و  ینابیتشپ  سیساتلا  دیدج  نامتخاس  تهج  نآ  لاسرا  هثاثا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم 

1101001022000481 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

دشابیم رظندم  بوغرم  تیفیکاب و  مالقا  تمیق  داهنشیپ  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیساتلا سیساتلا دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج نآنآ   لاسرا   لاسرا وو   هثاثا   هثاثا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  هطخود  حرط  یاتساررد  نارایز  هاگتسیا  یکیرتکلا  میالع  متسیس  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000037 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصبار ( تارغتو سیسات  یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناراکنامیپ.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسرا  داتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم 

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

یکیرتکلا یکیرتکلا میالع   میالع متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5858
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5458439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001069 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید زیلانآ  هاگتسد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراچ تراچ ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک طبض   طبض لاتیجید   - - لاتیجید زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5959
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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5458749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چیوس 24  هاگتسد  ود  لنپ  چپ  هاگتسد  ود  لوژام و  رواپ  هاگتسدکی  لماش  لماک  رتم  یتناس  قمع 60 اب  تینوی  کر 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یناریا طقف  اهدنرب  ) یناریا نامرپ  دنرب 

1101000012000173 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

تراپ نایوپ  رینارف  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPI9U-OUTDOOR لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس 6060 قمع   قمع اباب   تینوی   تینوی   1 11 1 کرکر   ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 81 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7falvjglzgsw?user=37505&ntc=5458749
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5458749?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم لاس 1401 و  یاهب  تسرهف  اب  رون  یزکرم  ناتسمچ و  نایور ، یاه  شخب  هقورسم  هکبش  میمرت  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیاپ 4.000.257.547 

1101005349000044 زاین :  هرامش 
برغ ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/04/18 زاین :  خیرات 
رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب .تسا 2 - یمازلا  اهنآ  یرازگراب  و  راک ) مجح  امرفراک و  طیارش   ) تسویپ کرادم  اضما  رهم و  هدننک و  تکرش  تاصخشم  مرف  ندرکرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طیارش  ریاس  .دشاب 3 - یم  یمازلا  راکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص 

4651739948 یتسپ :  دک  ورین ،  نابایخ  شبن  - نایریخ دیهش  راولب  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52140254-011  ، 52140255-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52140256-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ غلبم   غلبم وو     140 1140 1 لاس   لاس یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف اباب   رون   رون یزکرم   یزکرم وو   ناتسمچ   ناتسمچ نایور ، ، نایور یاه   یاه شخب   شخب هقورسم   هقورسم هکبش   هکبش میمرت   میمرت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
لایر لایر   4.000 .257.5474.000 .257.547

6161
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ناهفصا ناتسا  زاگ  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

5458883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  تارباخم  یاهرورس  هکبش و  یاهتخاسریز  یزادنا  هار  ارجا و  - نیمات - ددجم یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000077 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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

5458903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات و یاهناتسرهش  نادمه و  ناتسا  یتسیزهب  داتس  نامتخاس  نیب  سل 5.8  ریاو  رتسب  رب  نما  یا  هکبش  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  جردم  یاه  دحاو 

1101000103000188 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
کنیل 15 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یراشفا  سدنهم  یاقآ  هرامش 09188105058  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم یاهرورس   یاهرورس وو   هکبش   هکبش یاهتخاسریز   یاهتخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا -- نیمات نیمات -- ددجم ددجم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6262

نامتخاس نامتخاس نیب   نیب   5.85.8 سلسل   ریاو   ریاو رتسب   رتسب ربرب   نما   نما یایا   هکبش   هکبش طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 6363
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زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  جیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000054 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/04/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09144176548  هب  یمتاح  سدنهم  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش و  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیئوس جیئوس ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 81 ھحفص 47 
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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

5458996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  چوس   y هاگتسد دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ 

1101001132000117 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورین جوم  هدننک  هضرع  عجرم   Y-SWITCH یتراجت مان   YS-110A لدم یتارباخم  گنیچپسید  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-769-PHP-06155-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-04-24هرامش عورش 18-04-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اضاقت و  قباطم   IT هکبش و تازیهجت  نیمأت  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

ربرب چوس   چوس   yy هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

ITIT وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 81 ھحفص 48 
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لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، یتسویپ تاصخشم  قبط  یلخاد  تازیهجت  مامت  اب   42u هداتسیا کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000158 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست 6 هاگنامرد ،  شریذپ  تهج  هکبش  تازیهجت  هارمهب  هکبش  لباک  تکاد و  بصن  فقس و  رد  یشک  لباک  لنپ و  چپ  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام 

1101030642000573 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلخاد یلخاد تازیهجت   تازیهجت مامت   مامت اباب     4242 uu هداتسیا   هداتسیا کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

هاگنامرد هاگنامرد شریذپ   شریذپ تهج   تهج هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش لباک   لباک وو   تکاد   تکاد بصن   بصن وو   فقس   فقس ردرد   یشک   یشک لباک   لباک وو   لنپ   لنپ چپچپ   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 81 ھحفص 49 
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-964-PHS-15137-kh :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5459043 :: 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

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  ینابیتشپ  یتناراگ و  اب  سنسیال  هارمه  هب   200F تیگ یتروف  هاگتسد  کی  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095060000012 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  یتناراگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف دات  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 
یلخاد 403  88510910

1559615613 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یدرورهس ، هشیدنا و  نیب  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88510910-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88763342-021 :: 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 وو   رتویپماک   رتویپماک تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

هلاس هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ اباب   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     2 00200 FF تیگ   تیگ یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 81 ھحفص 50 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکتورپ هلت   E1 Interface تراک ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000250 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-T لدم یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشکتورپ نشکتورپ هلت   هلت   E1  InterfaceE1 Interface تراک   تراک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 7171
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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 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  هرامش 9732889  یاضاقت  اب  قباطم   switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002421 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Proliant DL380G6 2xQC2.80 X5560 لدم  switch رورس الاک :  مان 

هاگتسد 85 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 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

switchswitch رورس   رورس ناونع : : ناونع 7272
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  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 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

5459541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3750G-12S-S Cisco 3750 Switch 12-Port SFP چیئوس دسرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000003 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان  لدم 3750  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ورس  هچوک  شبن  یبونج  زاریش  نابایخ  اردصالم  نابایخ  نارهت  لیوحت  لحم 

.دشابیم تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  طسوت  یراذگ  هحص  تست و  هب  طونم  باسح  هیوست 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WS-C3750G- 12S -S  Cisco 3750 Switch 12 -Port SFPWS-C3750G- 12S -S  Cisco 3750 Switch 12 -Port SFP  چیئوس چیئوس دسرخ   دسرخ ناونع : : ناونع 7373
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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

5459593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات و یاهناتسرهش  نادمه و  ناتسا  یتسیزهب  داتس  نامتخاس  نیب  سل 5.8  ریاو  رتسب  رب  نما  یا  هکبش  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  جردم  یاه  دحاو 

1101000103000189 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
کنیل 15 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد جردم  یاه  دحاو  هعبات و  یاهناتسرهش  نادمه و  ناتسا  یتسیزهب  داتس  نامتخاس  نیب  سل 5.8  ریاو  رتسب  رب  نما  یا  هکبش  طابترا  یرارقرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یراشفا 09188105058  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسویپ  لیاف 

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس نامتخاس   نامتخاس نیب   نیب   5.85.8 سلسل   ریاو   ریاو رتسب   رتسب ربرب   نما   نما یایا   هکبش   هکبش طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 7474
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط   gsm مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000358 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

سراپ کیتا  دنمشوه  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Modem یتراجت مان   MC55i لدم  GSM لانرتسکا اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   gsmgsm  مدوم مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تسویپ  مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپدادرارق  هنومنو  طیارش  ، تاحیضوت قباطم  ، هکبشویسپ تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخازجمروتکاف  شیپ  هئارازا.تسا 

1101004198000039 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7676
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. هکبش و لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یاهالاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000095 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  زا  لبق  روتکاف  لک  غلبم  صخشم و  الاک  ره  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
و دنیامن .  تمیق  هئارا  یمسر  تیحالص  یاراد  ناگدننک  نیمات   . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب .  یم  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم 

دوش یراذگراب  تیحالص 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یاهالاک   یاهالاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو ..  ..  هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7777
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نادمه ناتسا  یتسیزهب   :: 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

5460095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و لیاف  رد  جردنم  دناب  یانهپ  اب  هعبات  یاهناتسرهش  یتسیزهب و  داتس  نامتخاس  نیب  یا  هکبش  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لسریاو 5.8 رتسب  زا  هدافتسا 

1101000103000191 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
کنیل 15 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  یامت  یراشفا 09188105058  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516614563 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  یلعوب -  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38267081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262208-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ5458485 عبانم  یاه  هدنورپ  دانسا و  یکینورتکلا  یکیزیف و  تیریدم  یهدناماس و  هحفص 18)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تقرس5458743 مالعا  هتسب و  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دمآرد5458751 یتاعلاطا  کناب  هیهت  روظنم  هب  بآ  عبانم  نیکرتشم  یناوخ  هدنورپ  هحفص 18)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5458772 تخاس  ریز  یزاجم و  یاهرورس  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج و5459103 اه  هنیزه  هیلک  همیمض  تسیل  قبط  هکبشو  هنایار  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و 
دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  رب  ینوناق 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5459143 تحت  سیوریو  یتنآ  هحفص 18)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5459391 ترجا  نیبرود و  بصن  زاین  دروم  مزاول  هحفص 68)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نامتخاس نامتخاس نیب   نیب یایا   هکبش   هکبش طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 7878
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

چیئوس5459522 هحفص 18)کر و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب5459537 لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  دراهو   NVRهتسب و رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تقد5459960 هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ 
دوش هظحالم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5458301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریوصت  قبط  هدنزغل  حوطس  رطخ  ثلثم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095549000121 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DONG FENG TRUCKS هدنزاس عجرم   T375 نویماک دربراک   40X40X40 cm زیاس یکیتسالپ  رطخ  ثلثم  الاک :  مان 

لزید اپیاس 
ددع 28 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تازج  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرامیب  رابنا  لیوحت  لحم 

دشابیم باسحیذ  اب  هیوسترظان  داتو  دنس  میظنت  زا  سپ  ههام  یدهعت 6  تروصب  تخادرپ 

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3872131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنزغل هدنزغل حوطس   حوطس رطخ   رطخ ثلثم   ثلثم ناونع : : ناونع 7979
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) یزکرم ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یارب  ییانشور  ینمیا و  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دوش هداد 

1101000278000085 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نژوتوم هدننک  هضرع  عجرم   SAW STEEL MILLING CUTER یتراجت مان   2/5x32x315 cm زیاس  FR.SC لدم تازلف  شرب  یشتآ  هرا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یارب   یارب ییانشور   ییانشور وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( دوش دوش هداد   هداد
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

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

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

5458493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیا - هتسهآ  ) یسیلپ تکار  ددع  یسیلپ و50  هوق  غارچ  ددع   50  - هناتسبات یرادهار  هقیلج  ددع  دیرخ 300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000064 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  فیس  ربارت  نمیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   S-5Xl زیاس رتسا  یلپ  سنج  یرادهار  گنربش  ینمیا  هقیلج  الاک :  مان 

فیس یتراجت  مان  فیس  ربارت  نمیا 
تفج 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعاجش  09178446376

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسیا تسیا -- هتسهآ هتسهآ  ) ) یسیلپ یسیلپ تکار   تکار یسیلپ -  -  یسیلپ هوق   هوق غارچ   غارچ یرادهار - - یرادهار هقیلج   هقیلج ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  اهب ،  مالعتسا  هگرب  رد  هدش  هئارا  حرش  قباطم  ( M  - یا هراتس  غارچ  ) رون لگ   LED-SMD تاو ینابایخ 60  روتکژرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم 

1101091496000028 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم   W 60 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 55 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یمامت  یارب  اه  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هراشا  دراوم  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  )

6515781184 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یگنس  ریش  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38261075-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38274682-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزر رهش  رد  لمح  هیارک  اب  ینامیس 50*50  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006022000015 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نزر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینتب تاعطق  دیلوت  ینواعت 907  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نزر رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6568145356 یتسپ :  دک  نزر ،  یرادرهش  ادهش  نادیم  نزر ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222440-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225136-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( MM  - - یایا هراتس   هراتس غارچ   غارچ )) رون رون لگلگ     LED-SMDLED-SMD  تاو تاو   6060 ینابایخ   ینابایخ روتکژرپ   روتکژرپ ناونع : : ناونع 8282

5050 ** 5050 ینامیس   ینامیس لودج   لودج ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواجریم یتعنص  هیحان  رباعم  زا  یخرب  ییانشور  هکبش  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001369000025 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

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

یاهلاسرد هک  یناراکنامیپدشابیم  در  تسویپ  نودب  تاداهنشیپدیامن  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیابیمراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیمدر ناشداهنشیپ  تروصنیاریغرددنیامن  تسویپارامرفراک  تیاضر  مرفدیابدنا  هتشاد  هژورپ  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرشاب  هتشذگ 

9815616874 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  دادما -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218928-054  ، 33218930-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218931-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یتعنص هیحان   هیحان رباعم   رباعم زازا   یخرب   یخرب ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8484

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یولبات   یولبات عاونا   عاونا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هباشم دک  ناریا  زا  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قبط  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یولبات  عاونا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101005125000027 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  تالحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502002802   cm 60 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006202   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 7  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   33x50 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس عبرم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
تالحم رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا زا  مالعتسا ، طیارش  لوبق  مدع  تروص  رد.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  هگرب  دقاف  تاداهنشیپ  هب   . دشاب یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراددوخ  تمیق  داهنشیپ 

3781646479 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یور  هب  ور  یروهمج  نابایخ  تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43230351-086  ، 43230360-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43223737-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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روباشین ناتسرهش  چگ  نشغاب  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5458901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب هدراو  تاراسخ  ینوناق و  تاروسک  هیلک  یرادرب -  هلاخن  رفح و  لوط -  رتم  یدنق 300  هلگ  لودج  اب  ویناک  تفج  یرجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب یم  راکنامیپ 

1101095719000002 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  چگ   نشغاب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  300 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  هدراو  تاراسخ  ینوناق و  تاروسک  هیلک  یرادرب -  هلاخن  رفح و  لوط -  رتم  یدنق 300  هلگ  لودج  اب  ویناک  تفج  یرجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9349319343 یتسپ :  دک  چگ ،  نشغاب  یاتسور  یرایهد  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43813302-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43813302-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ینتب ولبات  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000087 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کارا کولب  سراپ  ینامتخاس  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   m 1/5 زیاس ینتب  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هلاخن   هلاخن وو   رفح   رفح لوط -  -  لوط رتم   رتم   300300 یدنق   یدنق هلگ   هلگ لودج   لودج اباب   ویناک   ویناک تفج   تفج یرجا   یرجا ناونع : : ناونع 8686

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) ینتب ینتب ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ 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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یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: 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 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

5459318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000148 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

این یدازآ  سدنهم  بانج  نفلت 09029035003  تسویپ -  دادعت  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناکوب ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هنیزه  لقن و  لمح و  هنیزه  تالآ و  قاری  اب  دنلب  وزاب  نارامیس   6 زارف گنیکراپ  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004810000001 زاین :  هرامش 

ناکوب ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یحوبص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم کیناکمورتکلا  گنیکراپ  برد  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن هنیزه  لقن و  لمح و  هنیزه  تالآ و  قاری  اب  دنلب  وزاب  نارامیس   6 زارف گنیکراپ  کج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951976371 یتسپ :  دک  ناکوب ،  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  دابآ  یلع  تشادهب  بنج  هاگشناد  راولب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46233999-044  ، 46272666-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46233999-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5459797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرختسا یکینورتکلا  لفق  اب  هارمه  تشپ ،  قرو  نودب  یرختسا   PVC دمک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000248 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  70 دادعت : 

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

دامرف لصاح  سامت  یمداخ  سدنهم  یاقآ  هرامشاب 09173309240  ینف  یگنهامه  هنوگره  تهج   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  اسف و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هامکی  لقادح  هنیزه  تخادرپ 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

بصن بصن هنیزه   هنیزه وو   لقن   لقن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه وو   تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   دنلب   دنلب وزاب   وزاب نارامیس   نارامیس   66 زارف زارف گنیکراپ   گنیکراپ کجکج   ناونع : : ناونع 8989

یرختسا یرختسا یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق اباب   هارمه   هارمه تشپ ،  ،  تشپ قرو   قرو نودب   نودب یرختسا   یرختسا   PVCPVC  دمک دمک ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   ABL4712 تلوب نیبرود  یتساوخرد  یالاک  - هباشم الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000097 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی هیوست  رتشیب 27874007- تاعالطا  - تسا زاین  دروم  تسویپ  لیاف  رد  هراشا  دروم  دراوم  هیلک  ندرک  فرطرب  یزادنا و  هار  ، بصن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   ABL4712ABL4712 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک -- هباشم هباشم الاکدک   الاکدک ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5458667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  لماک  کپ  هاگتسد  دادعت 5 هب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یکیزیف  تظافح  زیهجت  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا حطس  رد  بصن  تهج 

1101005299000007 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-6231T لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  یتسویپ  لیاف  هبساحم  کالم  هدوب و  تمیق  جرد  تهج  افرص  دشاب و  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش ظاحل  ناتسا  حطس  رد  بصن  تمیق  دیاب  هدوب و  ناتسا  حطس  رد  بصن 

.دوب دهاوخ  " 1403 یمالسا هنازخ  دانسا   " لحم زا  ، دیرخ غلبم  زا  یشخب  ای  مامت  تخادرپ 

7135715641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هچوک  (ع ،) نیسح ماما  نادیم  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32350533-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342140-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   لماک   لماک کپکپ   هاگتسد   هاگتسد 55 دادعت   دادعت هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح زیهجت   زیهجت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   بصن   بصن

9292
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یزکرم ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5458743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط 2 تقرس  مالعاو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004101000022 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-363 لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسبرادم نیبرود  تاقلعتم و  اب  تقرس  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3817793185 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  مئاق  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249202-086  ، 32269001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269010-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول رهش  یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093080000001 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ناشول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاوها هزاس  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   m 9 عافترا  G45 لدم یراهم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4453151177 یتسپ :  دک  ناشول ،  یرادرهش  - ینیمخ ماما  نابایخ  - ناشول رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34602230-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34602888-013 :: 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

تقرس تقرس مالعا   مالعا وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

G45G45 لدم   لدم یراهم   یراهم یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد ---- رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9494
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ناتسدرک تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قلط  هتسبرادم  نیبرود  دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000186000031 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بستحم هدننک  هضرع  عجرم   AXIZ هدنزاس عجرم   PTZ 214 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یدقن  تخادرپ  لحم  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618833343 یتسپ :  دک  جارعم ،  نابایخ  زا  رتالاب   - ردیبآ نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33286191-087  ، 33286181-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224359-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمآ یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ اب   AXISQ6075-E50 HZ نیبرود دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000012 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615835481 یتسپ :  دک  لمآ ،  یرادرهش  بالقنا - نابایخ  لمآ - ناردنزام -  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قلط   قلط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 9595

هیاپ هیاپ اباب     AXISQ6075-E50  HZAXISQ6075-E50  HZ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  / تسین کالم  دک  ناریا  / تامدخ ریاس  بصن و  هارمه  هب  تسویپ  تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000221 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   IPC یتراجت مان   IPC-HDB3200C لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هژورپ لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  روتکاف 30  هیوست  / دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تامدخ  بصن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732441-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمسر زوجم  یاراد  یموب و  تکرش  هاگتسد  1 دادعت عمتجم  هتسب  رادم  یاهنیبرود  سیورسو  یزادنا  هارو  بصن  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  دشاب 

1101091936000207 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  زا  سپ  هام  یتخادرپ 2 تسا و  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یمسر  روجم  یارادو  دشاب  یم  یوب  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب . یم 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // تسین تسین کالم   کالم دکدک   ناریا   ناریا // تامدخ تامدخ ریاس   ریاس وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود سیورس   سیورس وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  یاه  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل هب  تمیق  قیقد  نعتو  تساوخرد  هدهاشم  تهج   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تقرسرادشه  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  یتسویپ 

1101000220000017 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم یتسویپ  تسیل  هب  تمیق  قیقد  نعتو  تساوخرد  هدهاشم  تهج   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تقرسرادشه  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یرادرهش ،  یروتوم  کراپ  بنج  ادهش ،  یرتم  راولب 32  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415635943

32411346-058  ، 32235840-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245835-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد لرتنک   لرتنک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9999
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یزکرم ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5459391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .تسا هباشم  دک  ناریا  ) .دشابیم تسویپ  تسیل  قبط  بصن  ترجاو  نیبرود  بصن  زاین  دروم  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004101000023 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یراذگ  تمیق  تسیل  ناکما  تروص  رد  .ددرگ  مالعا  هناگادج  تروص  هب  بصن  ترجا  عومجمو  ( رابنا رد  تبث  تهج   ) مالقا تمیق  عومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

3817793185 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم  مئاق  کارا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249202-086  ، 32269001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269010-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن ترجا   ترجا وو   نیبرود   نیبرود بصن   بصن زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردناوید هرامش 12  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5459537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  الاک  تسویپ  تسیل  قبط  هریغو  دراهو   NVRهتسب و رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004152000007 زاین :  هرامش 

هردناوید هرامش 12  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3500 لدم بش  رد  دید  تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  تلاب 5  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب الاکو  لک  هرادا  سانشراک  دیئات  زا  سپو  دقن  تروصب  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  نیبرود  بصن  مزاولو  دراه  هتسبرادم وNVRو  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.دشاب  ناینب  شناد  تاسسوموضعو  تارباخم  تعنص  یاکیدنس  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  لخاد  دیلوت 

6615847768 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  تشپ  ناگدازآ -  نابایخ  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38728103-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38728103-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زگرد ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: 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   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5460046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت دیاب   دیاب الاک   الاک تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هریغو   هریغو دراهو   دراهو   NVRNVR وو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

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

یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004887000011 زاین :  هرامش 

زگرد نادنز  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D00T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D30T20A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-6482Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیرک  09155819429 یگنهامه تهج  سامت  نفلت  لحم  - برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491751474 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم  ینیمخ -  ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46224160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5459318 رادم  هحفص 59)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5458703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک هدزناش   DVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000229 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کادآ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IMPAX هدنزاس عجرم   IMPAX یتراجت مان   HYBRID لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف جیلخ  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

لاناک5458703 هدزناش   DVR(77 هحفص )  dvrdvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاناک لاناک هدزناش   هدزناش   DVRDVR ناونع : : ناونع 103103
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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

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  یاه  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5459367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تمیق  قیقد  نعتو  تساوخرد  هدهاشم  تهج   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  nvr لاناک زاس 32  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  یتسویپ  تسیل 

1101000220000016 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  هب  تمیق  قیقد  نعتو  تساوخرد  هدهاشم  تهج   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  nvr لاناک زاس 32  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعجارم 

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یرادرهش ،  یروتوم  کراپ  بنج  ادهش ،  یرتم  راولب 32  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415635943

32411346-058  ، 32235840-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245835-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

عبات5459101 یاه  نامتخاس  لک و  هرادا  زاین  دروم  هحفص 36)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدهاشم5459367 تهج   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  nvr لاناک زاس 32  هریخذ  هاگتسد 
.ددرگ هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  تمیق  قیقد  نعتو  تساوخرد 

هحفص 77) )  nvrnvr

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5459992 ءافطا  هحفص 36)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبات5459101 یاه  نامتخاس  لک و  هرادا  زاین  دروم  هحفص 36)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هبهب تمیق   تمیق قیقد   قیقد نعتو   نعتو تساوخرد   تساوخرد هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج  / / تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   nvrnvr  لاناک لاناک   3232 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل

104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5458282 تبث  متسیس  یتایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هطوبرم تازیهجت  ریاس  تباث و  یرادار  تعرس 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

تقرس5458743 مالعا  هتسب و  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راد5459366 لرتنک  ریگدزد  هحفص 68)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

هدهاشم5459367 تهج   / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  nvr لاناک زاس 32  هریخذ  هاگتسد 
.ددرگ هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  تمیق  قیقد  نعتو  تساوخرد 

هحفص 77) )  nvrnvr

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5458367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشابیم  هیاشم  دک  ناریا   speed sensor p/n : 3307809108 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003684 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیارکوا هدنزاس  روشک   LPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشابیم  هیاشم  دک  ناریا   speed sensor p/n : 3307809108 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316469-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا روسنس   :: 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

5458367speed sensor p/n(80 هحفص کینورتکلا  ( کینورتکلا روسنس   روسنس

speed sensor p/nspeed sensor p/n ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5458380 هناسردنچ  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5458483 لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  یناسر  زور  هب  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، ماجنا 
Exchange

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

باعشنا و5458661 شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5458772 تخاس  ریز  یزاجم و  یاهرورس  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5459090( تسا هباشم  الاکدک  ) GIS تاعالطا یناسرزورب  دورو و  تشادرب ،  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5459242 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

دوخ5459447 عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  رازفا  مرن  یارب  رواشم  باختنا  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5459522 هحفص 18)کر و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دزمتسد5459544 قوقح و  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تقد5459960 هب  یتسویپ  هحفص  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یرتویپماک و  یاه  متسیس  ینابیتشپ 
دوش هظحالم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس5460071 بو  یحارط  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5460136 ، یزادنا هار  بصن ،  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
PKI  ) یمومع دیلک  تخاسریز  زکرم  هعسوت  تازیهجت  تنامض  ینابیتشپ و  یتناراگ ،  شزومآ ، 

C

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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