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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 ریت   ریت   3030 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   147,230هکس , 000147,230 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,970هکس , 000139,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,3002 سیئوس19,300 سیئوس کنارف   328,000328کنارف ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع247,600247,600رالد ناتسبرع لایر   92لایر , 15092 , 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   13,418یالط , 00013,418 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   381دنوپ ,540381 نپاژ540, نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,350231 ,350

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
((2828))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4545))

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

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

زا 59 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 19  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 5  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/29  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05 خروم 04 /  هبنش  هس  زور 

lufc.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ماع  هصقانم  دنیارف  قیرط  زا  ار  دوخ  کاینومآ  هروا و  عمتجم  (ISMS) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هرواشم و  هزوح  رد  اتفا )  ) امن کی  هبتر  یاراد  تکرش 

دشاب یم  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  دصناپ  ربارب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48- مکی - ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن - نابایخ  ۔یدازحرف  راولب  برغ -  کرهش  نارهت -  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

91-4-1400- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502840 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( GIS ناجنز (  ناتسا  زکارم  ینز  هطقن  یتامدخ و  زرم  میسرت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122132 :: 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  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ISMSISMS )) تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

یتامدخ یتامدخ زرم   زرم میسرت   میسرت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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انپم یتاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش زا  یراک  زور  تدم 4  هب  زا 1401/5/2  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 15:30  7:30

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین  سنمیز  راخب  یزاگ GEF9 و  یاهدحاو  هب  طوبرم  قیقد  رازبا  لرتنک و  مالقا  زا  یشخب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین  یناگرزاب  روما  انپم - یتاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش  راوزبس -  هداج  رتمولیک 5  روباشین -  : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

هارمه 09369210058  05142625481 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/05هرامش ات : تلهم   1401/04/29 زا : تله   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5502658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت  ) نارهت هقطنم 7  تارباخم  لک  هرادا  حطس  رد  لرتنک  زاگ  مرالآ  گنیروتینام  یرادهگن  حرط  یقوقح  ناراکنامیپ  زا  توعد  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

هاگورین هاگورین سنمیز   سنمیز راخب   راخب وو     GEF9GEF9  یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو هبهب   طوبرم   طوبرم قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   لرتنک   لرتنک مالقا   مالقا زازا   یشخب   یشخب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

لرتنک لرتنک زاگ   زاگ مرالآ   مرالآ گنیروتینام   گنیروتینام یرادهگن   یرادهگن حرط   حرط ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001403000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502690 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات 2000 راطقا 200  رد  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش ،  تایلمع  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 wrc درادناتسا ساسارب  یرتمیلیم 

یقرش  ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ساسارب یرتمیلیم  ات 2000  راطقا 200  رد  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش ،  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباض  درادناتسا wrc و 
36,513,863,400 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,825,693,170 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجیابرذآ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  زیربت  هاگشناد  بنج  نمهب  راولب 29  زیربت   ، 5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یقرش

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5502658 زاگ  مرالآ  گنیروتینام  یرادهگن  هحفص 5)حرط  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ردرد بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتمویدیو   یرتمویدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وشتسش ،  ،  وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
wrcwrc درادناتسا   درادناتسا ساسارب   ساسارب یرتمیلیم   یرتمیلیم   20002000 اتات     2 00200 راطقا   راطقا

55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/407753 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/29  تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/435489 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/29  تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغلا یرون  ربیف  یرافح  ییاجباج و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 66

یرون یرون ربیف   ربیف یرافح   یرافح وو   ییاجباج   ییاجباج ناونع : : - - ناونع 77
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/634422 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/29  زا  دانسا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/00/2030622 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/4/29  تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکچپ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

دروکچپ دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/01هرامش ات : تلهم   1401/04/29 زا : تلهم   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/01 تاکاپ : خیرات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/05/01

5502554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانبهوک ریسدرب  روار  دنرز -  تفاب -  نامرک -  یاهناتسرهش  ییاوه  هکبش  یزاسزاب  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م / / 3 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/4/25  دانسا  تفایرد   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ  دادعت 293.100  هب  هیحان 1 و 2  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 86.151.784.549 

لایر هدرپس 6.030.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08632261003 :: 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

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 92-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/04/29 زا : تلهم   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/29  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502784 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/09  - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز تردق  سنارت  تکرش  یسم  یدنبلصفم  یشکلباک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122132 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53-3-1400  - فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502861 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه یاتید  یاه  ملسا  ید  نف  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122132 :: 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

تردق تردق سنارت   سنارت تکرش   تکرش یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1212

یواوه یواوه یاتید   یاتید یاه   یاه ملسا   ملسا یدید   نفنف   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   28 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 دادرم 1401   11 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:01

petroyada.ir :: عبنم دادرم 1401عبنم  11 هبنشهس ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

5502879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT Tools - PR002697 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد   :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

روپمارهب یرفعج ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 

02124971147

02124971210

02124971164

:: 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

IT Tools  -  PR002697IT  Tools  -  PR002697 ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PR002731 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ریت 1401   30 هبنشجنپ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 دادرم 1401   13 هبنشجنپ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:01

petroyada.ir :: عبنم دادرمعبنم  13 هبنشجنپ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

5502891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - IT Consumable Material یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد   :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

هرامش 02188908197 اب  یرادا  تاعاس   :: 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

یتامدخ5502840 زرم  میسرت  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتائت5502935 یفمآ  نلاس  زیهجت  لیمکت و  ینف -  هینبا  یارجا  یکاخ و  هحفص 14)تایلمع  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تازیهجت5503164  ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
یزرم هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 - - IT  Consumable MaterialIT  Consumable Material ناونع : : ناونع 1515

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

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/04/30 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  تعاس 11  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم هبنشعبنم هس  تعاس 11  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502935 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   59.658.632.542 دروارب :  غلبم  داهرف -  لیم  مشیربا -  هاچ  روحم  ینف  هینبا  یارجا  یکاخ و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بونج یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ددرت  نوناق  نامتخاس  رتائت  یفمآ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ +  رتائت (  یفمآ  نلاس  زیهجت  لیمکت و 

لایر  22.433.528.000 دروارب :  نامرک - 

لایر  2.982.931.627 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.121.676.400

هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج   :: سردآ سردآ

03443317523 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502541 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب روما  هدودحم  رد  عیزوت  یاه  تسپ  سیورس  رباعم  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  تاریمعت و  ثداوح  طوطخ و  تاریمعت  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 هقطنم

لایر  1/922/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هناخریبد  هس  هقطنم  قرب  روما  یبرغ  فیرش  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

-88969737 -- 02141934-03134122420-34122453-031 :: نفلت نفلت
76885193

:: 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

رتائت رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت ینف -  -  ینف هینبا   هینبا یارجا   یارجا وو   یکاخ   یکاخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

یشوماخ یشوماخ عفر   عفر وو   تاریمعت   تاریمعت ثداوح   ثداوح وو   طوطخ   طوطخ تاریمعت   تاریمعت تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

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

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

2001003273000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502653 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز  یرادهار  کمن  لیوحت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناتسمز  یرادهار  کمن  لیوحت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,880,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,494,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/8/11عبنم رابتعا   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503010 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  ییاتسور  یعرف و  یلصا ، یاه  هار  یشک  طخ  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 112.613.774.834 

:: 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

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار کمن   کمن لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

ناتسا ناتسا حطس   حطس ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یلصا ، ، یلصا یاه   یاه هار   هار یشک   یشک طخطخ   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 59 ھحفص 15 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503160 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراط )  هدنبادخ و  هردمرخ ،   ، هیناطلس ، رهبا  ، ناجنز یاهناتسرهش  ) نز کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاهمتسیس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مراط )  هدنبادخ و  هردمرخ ،   ، هیناطلس ، رهبا  ، ناجنز یاهناتسرهش  ) نز کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاهمتسیس  یرادهگن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,796,016,960 یلام :  دروآرب 

لایر   1,339,800,848 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ  قارشا  خیش  راولب   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001221000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503164 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزار  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزار  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
105,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  رادا  هیمورا -  یبرغ -  ناجیابرذآ   ، 5719877181 یتسپ :  دک  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت  ، ، هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 59 ھحفص 16 
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راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091161000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503166 :: هرازه هرازه 10:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یر  ناتسرهش  راصحلگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ  یاتسور  یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،

یرون  ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,807,465,000 یلام :  دروآرب 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,790,373,250 نیمضت :  غلبم 
تعاس 12:00  1401/08/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یر  رهش : 

 1879153486 یتسپ :  دک 
راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش  نامتخاس  نارمچ ،  دیهش  نابایخ  ءادهش ،  نابایخ  راصحلگ ،  یاتسور  کزیرهک ،  شخب  یررهش ، 

:: 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

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003273000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503170 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشنهام ) دورجیا و   ، دورناجنز  ، ناجنز یاهناتسرهش   ) نز کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاهمتسیس  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناشنهام ) دورجیا و   ، دورناجنز  ، ناجنز یاهناتسرهش   ) نز کمشچ  یاهغارچ  ییانشور و  یاهمتسیس  یرادهگن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,098,185,660 یلام :  دروآرب 

لایر   1,354,909,283 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رادهار نابایخ   - قارشا خیش  راولب   ، 4515786548 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

یرون یرون ربیف   ربیف تخاس   تخاس ریز   ریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

نزنز کمشچ   کمشچ یاهغارچ   یاهغارچ وو   ییانشور   ییانشور یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 59 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5502475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش یقرب 16  هرکرک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/389608 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب دیهش  زکرم   ip نیبرود یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش   1616 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

ipip نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 59 ھحفص 18 
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095916000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502659 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Enquiry For CLOSE CIRCUIT TELEVISION SYSTEM (IN یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همان هئارا  هب  فظوم  راکنامیپ  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  اهدنرب  ریاس  دشاب و  یم  دات  دروم   Siemens, Canon/axis , Microtech یاهدنرب افرص 

.دشاب  یم  اهدنرب  زاجم  یگدنیامن 
ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

17:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

پ6 رلطع -  خ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  خ  نارهت -   ، 1994643683 یتسپ :  دک  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5503164  ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
یزرم هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5503166 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 59 ھحفص 19 
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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 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یاه  هنایار  ریمعت  یرازفا و  مرن  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000103000204 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصاح  سامت  هرامش 09188105058  هب  یراشفا  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس یاهدادخر  اب  هجاوم  رد  یراذگتسایس  هکبش و  تینما  یاهراکهار  هیِارا  تهج  هربخ  یلاع و  صصختم  رواشم  یفرعم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000103000205 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  امتح  همیمض  لیاف.دوش  هتفرگ  سامت  هرامش 09188105058  هب  یراشفا  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه نادمه ناتسا   ناتسا یتسیزهب   یتسیزهب لکلک   هرادا   هرادا یاه   یاه هنایار   هنایار ریمعت   ریمعت وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

یربیاس یربیاس یاهدادخر   یاهدادخر اباب   هجاوم   هجاوم ردرد   یراذگتسایس   یراذگتسایس وو   هکبش   هکبش تینما   تینما یاهراکهار   یاهراکهار هیِارا   هیِارا تهج   تهج هربخ   هربخ وو   یلاع   یلاع صصختم   صصختم رواشم   رواشم یفرعم   یفرعم ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 59 ھحفص 20 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتینما ب5502537 یتظافح  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیالنآ5503486 شیاپ  متسیس  هحفص 21)یربهار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Vibration Analyzer تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000024 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایکالفا تراجت  دوعص  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRATION TESTER یتراجت مان   TV220 لدم یکینورتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Vibration AnalyzerVibration Analyzer ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 59 ھحفص 21 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5502875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146172 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

زاسوسکی لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/02/15 عورش :  خیرات 
1401/02/22 نایاپ :  خیرات 

1401/05/08 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاسوسکی زاسوسکی لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 59 ھحفص 22 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire and Gas Protection System/input module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000025 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم وو   هناگادج   هناگادج یلاموینف   یلاموینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Fire and Gas Protection System/input moduleFire and Gas Protection System/input module ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ همیمض   همیمض تسویپ ، ، تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  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 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ت   - یتساوخرد تاصخشم  قبط  ویدار  یئولبات -  رزیالانآ  رواپ  یس -  لا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

1101005202000232 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هراتس  دنمشوه  قفا  هدننک  هضرع  عجرم   Loxone یتراجت مان   MINISERVER GEN1 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت   - یتساوخرد تاصخشم  قبط  ویدار  یئولبات -  رزیالانآ  رواپ  یس -  لا  یپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس لرتنک   لرتنک یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 3232
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  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 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  ت  یتسویپ -  تاصخشم  تاو  ولیک  رترونیا 400  تاو -  ولیک  رترونیا 355  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

1101005202000233 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلامک دازرفعج  سوریس  هدننک  هضرع  عجرم   AUCOM یتراجت مان   EMX3 لدم روتوم  رود  لرتنک  هاگتسد  دربراک  هعطق  رترونیا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبًامتح.دشاب یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  یتسویپ -  تاصخشم  تاو  ولیک  رترونیا 400  تاو -  ولیک  رترونیا 355   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هب.دشاب هب.دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک ناریا   ناریا تت   یتسویپ -  -  یتسویپ تاصخشم   تاصخشم تاو   تاو ولیک   ولیک   400400 رترونیا   رترونیا تاو -  -  تاو ولیک   ولیک   355355 رترونیا   رترونیا ناونع : : ناونع
دیهدب دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ یاهالاک   یاهالاک تاصخشم   تاصخشم
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشیامرگ  هناخروتوم  دنمشوه  هاگتسد  تفه  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000189 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/15 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ ماجنا  تسویپ  حرش  قبط  تسیابیم  یشیامرگ  هناخروتوم  دنمشوه  هاگتسد  تفه  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخزا معا  هژورپ  یارجا 

ددرگ تبث  هناماسرد  نآ  یاهب  عومجموددرگ  یراذگراب  اددجم  اضماو  رهمو  لیمکت  زا  سپ  اهب  تسرهف  مرف 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگنس ناگنس نهآ   نهآ گنس   گنس عمتجم   عمتجم یشیامرگ   یشیامرگ هناخروتوم   هناخروتوم دنمشوه   دنمشوه هاگتسد   هاگتسد تفه   تفه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5503222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151852 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لاتنمیرکنیا ردوکنیا  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/29 عورش :  خیرات 
1401/05/05 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتنمیرکنیا لاتنمیرکنیا ردوکنیا   ردوکنیا ناونع : : ناونع 3535
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09139487252 حرشب  نیالنآ  شیاپ  متسیس  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000372 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 09139487252 تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب 

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیالنآ نیالنآ شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 3636
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( داژن یمشاه   ) هرامش 2 ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090196000002 زاین :  هرامش 

 ( داژن یمشاه   ) هرامش 2 ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرشب  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144716516 یتسپ :  دک  داژن ،  یمشاه  دیهش  یرتنالک  بنج  یناشاک 35 -  شبن  یناشاک -  دیهش  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234565-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237796-051 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   UPSوSERVR یاهقاتا قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001258000022 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجتو  تاسیسات  هتشر  یاه  هیاپ  یمامت  تیحالص :  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دشاب یم  تسویپ  هطویرم  کرادم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: 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 یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

قیرح قیرح افطاو   افطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 59 ھحفص 29 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5502946( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System/input module
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  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 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5502525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک روط  هب  هناماس  رد  تکرش  کرادم  ریاس  هدش و  لیمکت  اهب  مالعتسا  مرف  تسا  مزال  اهنیشام  زا  یریگ  پآ  کب  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب 

1101095432000018 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   P/N:V5-2S10-012 لدم هنایار  هکبش   Enclosure زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لماک  روط  هب  هناماس  رد  تکرش  کرادم  ریاس  هدش و  لیمکت  اهب  مالعتسا  مرف  تسا  مزال  اهنیشام  زا  یریگ  پآ  کب  هاگتسد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - زومآ شناد  راولب   - ریت تفه  هاراهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3593-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3593-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنیشام اهنیشام زازا   یریگ   یریگ پآپآ   کبکب   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 59 ھحفص 30 
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نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیردیح  یتعنص  کرهش  زا  سرگاز  تعنص  رداق  تکرش  نایمزار و  جوآ و  دانسا  تبث  هرادا  یرون  ربیف  یصاصتخا  حرط  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 506.500.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000067000010 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 935 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183875348 یتسپ :  دک  هیدهم ،  دجسم  یوربور  - داهج نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34415184-041  ، 34447050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34443602-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یصاصتخا   یصاصتخا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 59 ھحفص 31 
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PR002681 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/28  تعاس 00:01  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  16 تعاس

petroyada.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPS Tracking System Access Package نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا  الاک : لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

اب یرادا  تاعاس  رد  :: 02124971147 02124971210 02124971164 و  نفلت نفلت
هرامش 02124977973

:: 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

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PR001441 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/30  تعاس 00:01  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  16 تعاس

petroyada.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Guided Wave Level Radar FMP55 نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد  - 1 :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

روپمارهب یرفعج ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 
سکاپیت تکرش  قیرطزا  ای  - 2

رهم کناب  یوربور  یتایح ، شبن  دنز ، یردان و  نیب  مهدا  نابایخ  سردآ :  هب  مهدا - ) هبعش   ) زاوها سکاپیت  کی  هبعش  سکاپیت -  رتفد  راوها -  هدنریگ :  سردآ  هب 
کالپ 16 ناریا ،

روپمارهب یرفعج ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 
رهشمرخ هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا  الاک : لیوحت  لحم 

اب یرادا  تاعاس  رد  :: 02124971147 02124971210 02124971164 و  نفلت نفلت
هرامش 02188908197

:: 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

GPS Track ing System Access PackageGPS Track ing System Access Package نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

Guided Wave Level Radar FMP55Guided Wave Level Radar FMP55 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5502911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151858 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

گولاتاک قباطم  چیئوس  یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/29 عورش :  خیرات 
1401/05/05 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 59 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9wvnd9ubt5bps?user=37505&ntc=5502911
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5502911?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PR-002698 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/30  تعاس 00:01  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  16 تعاس

petroyada.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT Material نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هب رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،  ناروآدای :  تیاس  کپونیس  رتفد  - 1 :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش  یزارت ،  ینابژد  تسار ،  تمس 

روپمارهب یرفعج ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 
سکاپیت تکرش  قیرطزا  ای  - 2

رهم کناب  یوربور  یتایح ، شبن  دنز ، یردان و  نیب  مهدا  نابایخ  سردآ :  هب  مهدا - ) هبعش   ) زاوها سکاپیت  کی  هبعش  سکاپیت -  رتفد  راوها -  هدنریگ :  سردآ  هب 
کالپ 16 ناریا ،

روپمارهب یرفعج ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 
رهشمرخ هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا  الاک : لیوحت  لحم 

اب یرادا  تاعاس  رد  :: 02124971147 02124971210 02124971164 و  نفلت نفلت
هرامش 02188908197

:: 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

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MTPP-533-140010666 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5503005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 05-05-1401 عورش 29-04-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - 09199121589 یمرک سدنهم  ینف  سانشراک  یتعنص  هکبش  تراک  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

IT MaterialIT  Material نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545

یتعنص یتعنص هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 4646
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5503075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرورس یصخش -  یاه  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2276 و  قباطم 

1201001083000052 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

خروم 1401/04/18 همان 2/479  مالعتسا 2276 و  قباطم  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

دادعت  26 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  یگنهامه  تسا  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهرورس اهرورس یصخش -  -  یصخش یاه   یاه رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4747
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  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 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیباتیدوئژ لیاف  هیهتورتساداکدنسذخا  , یتاونس یاه  هشقن  یسدنه  حالصا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راتکه یبیرقت 38000 حطس 

1101004651000004 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوصحم تشادرب  زا  سپ  یاهتیلاعف  یزرواشک و  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هرادا  لیوحتدعومرد  نآ  لصاو  یراذگراب  تکرش  کرادم  هارمهب  لیمکتزا  سپودولناددانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 1403/7/23 دیسررساب یمالسا  هنازخدانسا  لحمزا  تخادرپ 

دشابیم لایر  یداهنشیپ 3.800.000.000 هیاپ  غلبم 

9519615165 یتسپ :  دک  یزار 1 ،  نابایخ  شبن  یزار -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222050-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راتکه راتکه 3800038000 یبیرقت   یبیرقت حطس   حطس سیباتیدوئژ   سیباتیدوئژ لیاف   لیاف هیهتورتساداکدنسذخا   هیهتورتساداکدنسذخا ,, یتاونس یتاونس یاه   یاه هشقن   هشقن یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4848
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لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  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 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5503211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهالاک تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  چیئوس (  نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیهدب تمیق  تکرش  نیا  یتسویپ 

1101005202000234 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   KVM-403 لدم هنایار  هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا یتسویپ  یاهالاک  تاصخشم  هبًامتح.دشاب  یمن  رظن  دم  هناماس  رد  الاکدک  ناریا  هکنیا  حیضوت  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  چیئوس (  نس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیهدب تمیق  تکرش 

5619673395 یتسپ :  دک  ایرد ،  لته  بنج  - جیسب نادیم  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33717101-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711035-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهالاک یاهالاک تاصخشم   تاصخشم هبًامتح.دشاب   هبًامتح.دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   هناماس   هناماس ردرد   الاکدک   الاکدک ناریا   ناریا هکنیا   هکنیا حیضوت   حیضوت یتسویپ ) ) یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چیئوس (  (  چیئوس نسنس   ناونع : : ناونع
.دیهدب .دیهدب تمیق   تمیق تکرش   تکرش نیا   نیا یتسویپ   یتسویپ

4949
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  الاک /  فیدر  کی  یرون /   PCM هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس تسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) تسویپ

1101092416000230 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HUAHUAN هدنزاس عجرم   HUAHUAN یتراجت مان   H9MO-LMP30-01A0442X لدم  PCM یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
رون هداد  طابترا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

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

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

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف اباب   قباطم   قباطم الاک   الاک تساوخرد   تساوخرد دشاب / / دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا الاک /  /  الاک فیدر   فیدر کیکی   یرون /  /  یرون   PCMPCM  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هناماس هناماس تسویپ   تسویپ بتبت   هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر )) تسویپ تسویپ

5050
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رهشنودیرف یباوختخت  ناتسرامیب 54   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  دشابیم -  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092777000002 زاین :  هرامش 

رهشنودیرف یباوختخت  ناتسرامیب 54  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL45EGR07 لدم  m 2 لوط  FTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

رهشنودیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات یتساوخرد  یاهالاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم -  ههامود  باسح  هیوست  دشابیم -  تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم -  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  برد 

8591773611 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  رهشنودیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57592042-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57597205-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000042 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO2851 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  تسیل  ساسا  رب  دیرخ  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا داتس  هناماس  رد  هاگشورف  ایو  تکرش  رهم  ءاضما و  اب  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و 

دشاب یم  یدقن  تروصب  دادرارق و  داقعنا  خیرات  زا  سپ  هام  هس  رثکادح  هنیزه  تخادرپ 

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8249912-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتور رتور ناونع : : ناونع 5252
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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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004059 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  KUWES INDUSTRY CORPORATION یتراجت مان   m 2000 یلور هتسب  یدنب  هتسب  عون   NWP 12 CORE لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع 
لور 3000 دادعت : 

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

.دوش لاسرا  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یمن  دیرخ  کالم  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تبث  رتم  یارب 3000  تمیق  داهنشیپ 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 
.تسا یمازلا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هیارا 

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

31313993-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما ب5502537 یتظافح  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاسوسکی5502875 هحفص 21)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یراذگتسایس5503152 هکبش و  تینما  یاهراکهار  هیِارا  تهج  هربخ  یلاع و  صصختم  رواشم  یفرعم 
یربیاس یاهدادخر  اب  هجاوم  رد 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5503486 شیاپ  متسیس  هحفص 21)یربهار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 5353
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5503044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغتم مایپ  یولبات  راهچ  یزاس  نمیا  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000055 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلول طخ  قیرط  زا  لقنو  لمح  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ یولبات   یولبات راهچ   راهچ یزاس   یزاس نمیا   نمیا یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5454
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5502484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  هدایپ  رباع  ضرع  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنهد داهنشیپ  هئارا  زربلا  ناتسا  ناگدننک  نیمات 

1101095507000021 زاین :  هرامش 
جرک شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  هدایپ  رباع  ضرع  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنهد داهنشیپ  هئارا  زربلا  ناتسا  ناگدننک  نیمات 

3193663114 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 6  یرادرهش  - رصعیلو نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34526040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34516362-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع ضرع   ضرع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم ناونع : : ناونع 5555

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5502514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  یکیفارت  تازیهجت  لحم  رد  لیوحت  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنهد داهنشیپ  هئارا  زربلا  ناتسا  ناگدننک  نیمات 

1101095507000019 زاین :  هرامش 
جرک شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  یکیفارت  تازیهجت  لحم  رد  لیوحت  نیمات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنهد داهنشیپ  هئارا  زربلا  ناتسا  ناگدننک  نیمات 

3193663114 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 6  یرادرهش  - رصعیلو نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - جرک - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34526040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34516362-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن اباب   هفرطود   هفرطود خیم   خیم لگلگ   ناونع : : ناونع 5656

بب یتینما   یتینما یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت 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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یتینما ب یتظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093879000025 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییافش هدازآ  هدننک  هضرع  عجرم   b6001 لدم  m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 8 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نایناریا زاجعا  نینط  هدننک  هضرع  عجرم   UPS PROSTAR یتراجت مان   AV3K لدم  KVA 3 ناوت یجراخ  یرتاب   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 4 عطقم حطس  یسم  هتشر  ناشفا 2  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   SUPERMICRO یتراجت مان   X8DTL-I لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TLSL2210WEB لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CONTROL LOCAL PANEL یتراجت مان   LCP-1-60 لدم  cm 40 قمع  cm 60 عافترا  cm 60 ضرع یلحم  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
تعنص ریژه  هدننک  هضرع  عجرم   Genesis RM(E)-1KVA لدم  kVA 1 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تسویپ تسیل  قبط  1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

تفاب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  تمیق  هب  تبسن  افطل  دشاب  یم  هباشم  الاک  دکدشاب  یم  تفاب  رهش  رد  بصن  هارمه  هب  یتینما  یتظافح  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  رارق  رظن  دم  هلاس  کی  ینابیتشپ  انمضدشاب 

7851617194 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  نادیم  ماماراولب  تفاب  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422111-034  ، 4242211-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42429236-034 :: 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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دابآرز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش کیفارت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093049000004 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  دابآرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شلات ربارت  ورشیپ  یتامدخ  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  رهش  یتراجت  مان   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن  تروصب  تخادرپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئاراد  تمارف  رد  روتکاف  هئارا  - 2

کیتاتسا ورتکلا  هیاپ  گنر  - 3
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  - 4

لایر فقس 150/000/000  ات  دیرخ  - 5

 : یتسپ دک  دابآرز ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  دابآرز  رهش  هیئافص  شخب  یوخ - ناتسرهش  یبرغ -  ناجیابرذآ  ناتسا  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5845139616

36545630-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36545424-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش کیفارت   کیفارت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  یاهشوپفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین رد  هدش  داجیا  تسویپ  هب  ژارتمو  داعباو  گنر 

1101050079000088 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآ فجن  زربلا  کیئازوم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیئازوم  زربلا  یتراجت  مان   30x60 cm یسرپ کازوم  الاک :  مان 
ددع 1050 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرپ ینتب  هتخاس  شیپ  یاهشوپفک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین رد  هدش  داجیا  تسویپ  هب  ژارتمو  داعباو  گنر 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000079 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین ردرد   هدش   هدش داجیا   داجیا تسویپ   تسویپ هبهب   ژارتمو   ژارتمو داعباو   داعباو گنر   گنر یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ یاهشوپفک   یاهشوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

یتعنص یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 :
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5502851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

143475 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نهآ هار  طخ  دنب  هار  هلیم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/28 عورش :  خیرات 
1401/05/02 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

نهآ نهآ هار   هار طخطخ   دنب   دنب هار   هار هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس یروبنز  دیفس  گنربش   - kg 3 نزو درز -  گنر :  - cm 40 رطق :  - cm 105 عافترا لباترپ )  ) راد هتسد  یا  هناوتسا  هکشب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس

1101001398000112 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیجلال 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 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییزج کت  درس  یشک  طخ  لوط  رتم  نورکیم و 19000  تماخض 2000  هب  یکیفارت  ییزج  ود  یزیمآ  گنر  رتم  یارجا 1000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروحم

1101050154000008 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  نیجلال  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  20000 دادعت : 

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

یروحم ییزج  کت  درس  یشک  طخ  لوط  رتم  نورکیم و 19000  تماخض 2000  هب  یکیفارت  ییزج  ود  یزیمآ  گنر  رتم  یارجا 1000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6533119951 یتسپ :  دک  یرادا ،  نامتخاس  یرادرهش  نادیم  نیجلال  رهش  راهب  ناتسرهش  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34522257-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش اباب   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار  - - راد راد هتسد   هتسد یایا   هناوتسا   هناوتسا هکشب   هکشب ناونع : : ناونع 6262

یروحم یروحم ییزج   ییزج کتکت   درس   درس یشک   یشک طخطخ   لوط   لوط رتم   رتم   1900019000 وو   نورکیم   نورکیم   20002000 تماخض   تماخض هبهب   یکیفارت   یکیفارت ییزج   ییزج ودود   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر رتم   رتم   10001000 یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ ارآ  ناهج  دیدج  ناتسوب  ییانشور  یارجا  تهج  ییانشور  جرب  هیاپ  ددع  دیرخ 7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000025 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   ST-522902 لاچماپ لدم   m 12 زیاس یدالوف  سنج  هفرطود  هفرطکی و  تکارب  اب  روتکژورپ  بصن  تیلباق  اب  یرون  جرب  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس 
ددع 7 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ار  دوخ  سامت  هرامش  امتح  .دیهد و  رارق  رظن  دم  هعلاطم و  ار  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  یمامت  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن  جرد  هناماس  رد  یگنهامه 

ینایزار 09188397242 یلو  یاقآ  رتشیب : تاعالطا  بسک  ییامنهار و  تهج  سامت  هرامش 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مناخ مناخ ارآ   ارآ ناهج   ناهج دیدج   دیدج ناتسوب   ناتسوب ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا تهج   تهج ییانشور   ییانشور جرب   جرب هیاپ   هیاپ ددع   ددع دیرخ  77 دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

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

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

5503252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  الاک /  فیدر  ود  امنداب /  هچراپ  یکیفارت و  طورخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس تسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) تسویپ

1101092416000229 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.332-L دک  cm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  رادشه  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

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

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

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

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

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امنداب امنداب هچراپ   هچراپ وو   یکیفارت   یکیفارت طورخم   طورخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسپدک  لماش  یبآ  کالپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005803000027 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دابادیز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   15x17 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرادرهش  یزاسون  یتسپ و  دک  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

سوط ظفاحم  هدننک 
ددع 2000 دادعت : 

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

اهب مالعتسا  مرف  قبط  دندرگ  یم  فذح  تروصنیا  ریغ  رد  دنشاب  هتشاد  ار  نامرک  ناتسا  تسپ  هرادا  هیدیئات  هک  دننک  تکرش  یناراکنامیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دابآدیز  رهش  تمدخ  هئارا  لحم  رهش  دیهد  تمیق 

 : یتسپ دک  دابآدیز ،  یرادرهش  یا  -  هنماخ  هلا  تیآ  نابایخ  دابآدیز  رهش  ناجریس -  ناتسرهش  نامرک -  ناتسا  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7837119545

42394657-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42395855-034 :: 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

ریغتم5503044 مایپ  یولبات  راهچ  یزاس  نمیا  یاهب  هحفص 42)مالعتسا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسپدک   یتسپدک لماش   لماش یبآ   یبآ کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ 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 59 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401-1-592.2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/05/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تیگ  ) یئوشک هچیرد  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( هشیدنا نلاس   ) ناهفصا ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  اهداهنشیپ : ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ
نایح نبارباج  نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت  لحم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نهآ5502851 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 42)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تیگ تیگ  ) ) یئوشک یئوشک هچیرد   هچیرد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 59 ھحفص 53 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000067000012 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZC-MB235LXWMA لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 314 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183875348 یتسپ :  دک  هیدهم ،  دجسم  یوربور  - داهج نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34415184-041  ، 34447050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34443602-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورناوج هجاب  یتراظن  هناماس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000010 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  تمدخ  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

دورناوج دورناوج هجاب   هجاب یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 59 ھحفص 54 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003125000011 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزادنا هار  بصن و  لمح و  اب  هارمه  دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  قبط  نیبرود  هب  طوبرم  تمیق  داهنشیپ  طقف 

تسا یمازلا  زین  هنیمز  نیا  رد  ربتعم  یتناراگ  مزال و  یاهزوجم  هئارا 
.ددرگ هئارا  تسین  مزال  رتویپماک  نویزیولت و  تمیق 

3716153114 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یولع -  ناتسوب  بنج  ناهفصا -  میدق  هداج  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32858500-025  ، 32425700-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32425708-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما ب5502537 یتظافح  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیالنآ5503486 شیاپ  متسیس  هحفص 21)یربهار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5502878GPS Tracking System Access Package هحفص 30)نیمات هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5503144 افطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 28)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ 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 59 ھحفص 55 
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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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

5502946( دشابیم هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System/input module
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ 

هحفص 21) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما ب5502537 یتظافح  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5503166 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 217 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502543 :: هرازه هرازه تعاس 13:15دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

4 یلا 530 +  2 رتمولیک 380 + هدودحم  رد  یولوم  راولب  زاف 3  هژورپ  تهج  یشک  دنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 17.980.301.608 

هام  دادرارق 6  تدم 
تیالو راولب  داحتا و  راولب  لصاف  دح  یولوم  راولب  همادا  زاریش  راک  ماجنا  لحم 

دناب و هار و  یاه  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  تیحالص  یدنب و  هبتر  هئارا  اب  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیزه رهش -  کناب  هدرپس 100805504742  یراج  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 900.000.000  غلبم  هینبا -  ای  هاگدورف 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  ناگدازآ -  هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -  : سردآ هب  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  دحاو  زاریش -  یرادرهش 

نارمع نامزاس  هناخریبد  ناگدازآ  هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -  سردآ  لیوحت 
زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

07138350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب   اویناک   اویناک وو   نولام   نولام گنس   گنس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7171

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5502587 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یولوم  راولب   3 زاف هژورپ  تهج  یشکدنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 17/980/307/608  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  عب  لایر  نیمضت 900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا ای  هاگدورف و  دناب و  هار و  هیاپ 5  لقادح 

نارمع نامزاس  هاگنامرد  بنح  تلود  راولب  یادتبا  یبونج  تلادع  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

07138350729 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک5502543 دنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 56)یراذگاو  دنب  ( دنب هار   هار

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

یشکدنب5502587 هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هحفص 56)هیهت  دنب  ( دنب هار   هار

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

نهآ5502851 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 42)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنربش5502949 اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار   - راد هتسد  یا  هناوتسا  هحفص 42)هکشب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

امنداب5503252 هچراپ  یکیفارت و  طورخم  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشکدنب یشکدنب هارمه   هارمه هبهب   اویناک   اویناک وو   نولام   نولام گنس   گنس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین شرورپ  شزومآ و  ریدم  لک و  ریدم  نواعم   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5503247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- اهرازفا مرن  بصن  اب  هدش  لبمسا  سیک  - هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل  ساسارب  روتینام  ددع  کی  هارمه  هب  سیک  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

1101030629000033 زاین :  هرامش 
روباشین شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  اکیراتساک  هدنزاس  روشک   Intel یتراجت مان   G 550 لدم هنایار  هعطق  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لاسرا  هنیزه  - اهرازفا مرن  بصن  اب  هدش  لبمسا  سیک  - هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل  ساسارب  روتینام  ددع  کی  هارمه  هب  سیک  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتینام سیک و  لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  - دامن تسویپ  ار  روتکاف  افطل  - دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهع 

9319763179 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  هرادا  یوربور  یرفعج -  دیهش  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331517-0514  ، 43333881-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334479-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما ب5502537 یتظافح  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نادمه5503107 ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یاه  هنایار  ریمعت  یرازفا و  مرن  یرازفا  تخس  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5503247 ددع  کی  هارمه  هب  سیک  ددع  هحفص 58)کی  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5502659 تراظن  هحفص 18)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5503166 ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ،
یرون ربیف  تخاس  ریز  رب  ینتبم 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

روتینام روتینام ددع   ددع کیکی   هارمه   هارمه هبهب   سیک   سیک ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 59 ھحفص 58 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش5502475 یقرب 16  هرکرک  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما ب5502537 یتظافح  تازیهجت  هحفص 42)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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