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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشود  33   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3131 ))

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

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

زا 41 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 41 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

زا 41 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093697000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512454 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع و یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفامرن  شزومآ  یزاسیموب و  رارقتسا ، یزادناهار ، بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش  ینامتخاس 

زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زیربت یرادرهش  ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفامرن  شزومآ  یزاسیموب و  رارقتسا ، یزادناهار ، بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   202,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس یشابادخ  دک  دجسم  یوربور  هیدوصقم  نابایخ  تعاس  نادیم  زیربت   ، 5137777349 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهاپس تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یا هلحرم  ود   ) یمومع مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-071/ش ن س یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5512594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  هارمه  هب   TESTO 350 لباترپ رزیالانآ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.Sepahanoil.comنفلت 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

ینامتخاس ینامتخاس وو   ینارمع   ینارمع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ یهدناماس   یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس یموب   یموب رارقتسا ، ، رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     TESTOTESTO   350350 لباترپ   لباترپ رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 41 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/001 .ع پ /   . :: م یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گراخ هریزج  قرب  بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاهمتسیس  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نازیم 12  هب  یرادهگن  هرود  یسمش و  هام  دادرارق 12  ماجنا  تدم  گراخ و  هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  رد  هصقانم  عوضوم  تامدخ  یارجا  لحم  - 

دشاب  یم  یسمش 
دشاب یم  وروی  لایر و 015.137  اب 9.005.152.670  ربارب  امرفراک  ینیمخت  دروآرب  - 

هئارا روشک -  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  لایر -  نیمضت 2.278.119.943  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یعامتجا و ...  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  رظن  زا  یراکنامیپ  تیحالص  دات  همان  یهاوگ 

یروس  تجح  دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  کالپ 11  متفه )  ناتسین  )

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عتارم اه و  لگنج  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  تبقارم ، تشگ و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یماظتنا و ...  یتیقارم و  یتظافح ، طبترم  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

عتارم عتارم وو   اهاه   لگنج   لگنج حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص تبقارم ، ، تبقارم وو   تشگ   تشگ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 41 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nx2wf23g5kwye?user=37505&ntc=5512067
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5512067?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c5targzkn3tcs?user=37505&ntc=5512103
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5512103?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  دانسا   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم یارب  روشک  رسارس  رد  کناب  یاهدحاو  هبعش و  قیرح 1460  تقرس و  مالعا  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ و  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامشاپ و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یا ، هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  ماجنا  زا  سپ  ار  لاسکی 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص  هب   2001001036000010

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85193768 88969737 ـ  مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا ناتسرهش  رابدور  دس   USO 2 زاف یرون  ربیف  یشکلباکو  یرافح  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06633353393 :: نفلت :: WWW.tci.ir-www.lorestan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

یرون یرون ربیف   ربیف یشکلباکو   یشکلباکو یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 41 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م / / 4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512611 :: هرازه هرازه یلامدکدک   ینف و  یبایزرا  زا  سپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام تراک 100g و  یدادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کچ ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  کارا -  هبعش  تلم  کناب  دزن  ماج 1660860892  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  لایر -  غلبم 481.680.000  هب  ینیمضت  یکناب 

هرادا فکمه  تارباخم  هرامش 1  ینامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا  تاداهنشیپ  هئارا  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
تاکرادت

دیرخ دحاو   33255100 :: نفلت :: markazi.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا ناتسرهش  رابدور  دس   USO 2 زاف یرون  ربیف  یشکلباکو  یرافح  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06633353393 :: نفلت :: WWW.tci.ir-www.lorestan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهدناماس5512454 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
ینامتخاس ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5512471 رادم  نیبرود  یا و  هکبش  یاه  متسیس  هحفص 11)ینایتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوژام لوژام وو     100100 gg  تراک تراک یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

USOUSO   22 زاف   زاف یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباکو   یشکلباکو یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 41 ھحفص 7 
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/5/3  حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12 

زایتما  :: عبنم خروم 1401/5/12عبنم تعاس 12  زا  تاداهنشیپ   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 12  ات 

5512106 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  شوقن ، میسرت  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
8,202,971,629 یلام :  دروآرب 

هام ارجا 5  تدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   411,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم :: 1401/05/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512107 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرهش  هقطنم 2  رد  موس  لپ  پول  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیرداگ  یارجا  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام یارجا 6  تدم  لایر  دروارب 3/708/069/754  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 185/403/488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هینبا و  هبتر 5 

ع)  ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف شوقن ، ، شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

لیرداگ لیرداگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 41 ھحفص 8 
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دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005232000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512429 :: هرازه هرازه :: 1401/05/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا  یسرپ  ینتب  لودج  دیرخ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یسرپ لودج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,330,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دبیم یرادرهش   ، 8961975757 یتسپ :  دک  دبیم ،  رهش :  دزی ،  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

دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094996000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512601 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باجح  ایار و  زبس  یاضف  اه و  کراپ  ییانشور  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

(5: هبتر لقادح  ) ورین تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
( 5: هبتر لقادح   ) تازیهجت تاسیسات و 

14,629,548,373 یلام :  دروآرب 

لایر   731,480,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش  دهاوخن  ییاشگزاب  رگ  هصقانم  ج "  " و ب "  " یاهتکاپ ررقم ، تلهم  رد  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  لیوحت  مدع  تروص  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 2 یرادرهش  یمیرک 35 ، دیهش  شبن  یمیرک ، دیهش  یلماعرح و  هارراهچ   ، 9194684895 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

کیتاموتا کیتاموتا یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

زبس زبس یاضف   یاضف وو   اهاه   کراپ   کراپ ییانشور   ییانشور تاسیسات   تاسیسات یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 41 ھحفص 9 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل 1401/5/9  خیرات 1401/5/3  زا   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

ناهیک  :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  دانسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی زور  داتس  هناماس  رد  دانسا  یراذگراب  تدم  رثکادح  داتس  هناماسرد 

نایاپ ات  یکیزیف  تاکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ  تعاس 13 -  خروم 1401/5/23 
خروم 1401/5/24 هبنشود  زور  یرادا  تقو 

5512782 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 14/30  رد   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هحورشم  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش  ود  هقطنم  رد  نامیلس  تخت  بالقنا -  ییامنهار  غارچ  یدنب  زاف  حالصا  تایلمع  یارجا 

 1.040.000.000 لایر :)  ) هیلوا غلبم 
زور  20 هژورپ : یارجا  تدم 

لایر   52.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ 

دشاب  یم  هیلوا  غلبم  دصرد  جنپ  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
یرادرهش هقطنم 2  بنج  یرادرهش  ود  هقطنم  مان  هب  زاوها  بالقنا  هبعش  رهش  کناب  دزن  هدرپس 700840282324  باسح  هب  قوف  غلبم  زیراو  شیف 

ع)  ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  سردآ  هب  یرادرهش  هقطنم 2  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512805 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم و طیارش  کرادم و  دانسا و  رد  جدنم  تامدخ  حرش  قباطم  کیفارت  لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مضنم دادرارق 

لایر نیمضت 650/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناشاک یرادرهش  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ یدنب   یدنب زاف   زاف حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 41 ھحفص 10 
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ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512824 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  هیاپ و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

(( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5512805 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 7)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/05/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512470 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانئاق دالوف  هژورپ  یریوصت  تراظن  هناماس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 2.500.000.000  هب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کتیریا نامتخاس  کالپ 6  راطع  نابایخ  کنو  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ

02181282320 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003143000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512471 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یا و  هکبش  یاه  متسیس  ینایتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتسب رادم  نیبرود  یا و  هکبش  یاه  متسیس  ینایتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

، یزکرم کناب   IR220100004074013107865426 هرامش هب  ابش  باسح  هرامش  ه  ــ ید ب ــ قن هجو  یزیراو  ای  یکناب  هما  ــ تنا ن ـــ مض نیمضت :  تاحیضوت 
نارهت  ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا  یمومع  هجدوب  هدرپس  هوجو  زکرمتم  باسح 

10:00 تعاس : 1401/08/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس   ، 1983846171 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512538 :: هرازه هرازه خروم 1401/5/19دکدک   تعاس 10  فلا و ب  یاه  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/5/23 تعاس 10  تکاپ ج 

یبناج  مزاول  تازیهجت و  هتسب ،  رادم  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، یربهار ، دادرارق  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 10.000.000.000 

یسمش لاس 1401  نایاپ  ات  نامیپ  یارجا  تدم 

یزکرم کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 500.000.000  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   یایا   هکبش   هکبش یاه   یاه متسیس   متسیس ینایتشپ   ینایتشپ ناونع : : ناونع 1717

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت هتسب ،  ،  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار دادرارق   دادرارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 41 ھحفص 12 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/011 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازور  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512671 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عوضوم هنیمز  رد  حالصیذ  طبریذ و  عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  ییاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  عوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب ، یم  هصقانم 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  متسیس  ددجم  یزادنا  هار  بصن و  ءارجا  تست ،

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 6937170110  69361 یتسپ 144 - قودنص  راوچ  شخب  مالیا   :: سردآ سردآ

:: 2077 و 08432912850 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5512805 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 7)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ءارجا   ءارجا تست ، ، تست 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 41 ھحفص 13 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام دانسا  زا  ملیفورکیم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000037 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یاهتیلاعف  زجب  یلام ، تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 500000 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنراد رارق  نکنوز  ددع  دادعت 1200  رد  هک  یلام  دانسا  گرب ) رازه  دصناپ   ) گرب زا 500000  ملیفورکیم  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام دانسا   دانسا زازا   ملیفورکیم   ملیفورکیم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 41 ھحفص 14 
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ شجنس نامزاس  هناماس  رد  عماج  هاگشناد  هاگدش  هتفریذپ  کرادم  تسیل و  یکینورتکلا  لیاف  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000031 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هخسن 710 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  زاین  تاحیضوت  :: Rfpو  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02-82775540 یحیبذ مناخراکرس  هطوبرم  ینف  سانشراک 

هاگشناد 021-82775517 نومزآ  شجنس و  رتفد  و 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوه5512607 تیفیک  شجنس  هاگتسیا  مالقا  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا لیاف   لیاف هیهت   هیهت 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 41 ھحفص 15 
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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 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  /advantech دنرب لرتنک  متسیس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004127 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   FPM-3191G-RCE لدم  TOUCH SCREEN لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  /R12-0000176-YK :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5512743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم رگشیامن و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000082 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 65 زیاس  65SE3B لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2222

تاقلعتم تاقلعتم وو   رگشیامن   رگشیامن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 :
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000290 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  YOKOGAWA هدنزاس عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   ALR121-S50 لدم  RS-422/RS-485 درادناتسا اب   PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

تعنص ناماروا  ماهم  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ICP DAS هدنزاس عجرم   ICP CON یتراجت مان   i-7561 لدم  RS 232/422/485 درادناتسا اب   PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

تعنص ناماروا  ماهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ایوپ  هنایار  رادم  هدنزاس  عجرم   MRP یتراجت مان   SMART AZ MODULEVEL PN 030-2163-003 لدم روانش  یاراد  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ایوپ هنایار  رادم  هدننک 
ددع 7 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
قیقد رازبا  ایسآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA یتراجت مان   YTA110-EA4DN/X1/KU2 لدم یبایزرا  شجنس و  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نیمرآ تراجت  هرواشم  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا   VALCOM هدنزاس عجرم   T7T لدم یبایزرا  شجنس و  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
شیک کینورتکلا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  کینورتکلا  سراپ  هدنزاس  عجرم   PEK671 لدم روانش  یاراد  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

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

زاین تروصرد  ، دشابیم هباشم  دکناریا  ، دشاب ناریا  تخاس  دیاب  الاک.دشابیم  یلام  خرن  در  هلزنمب  لاسرا  مدع  ، دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.ددرگ  لاسرا  هنومن  یتسیاب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  نکسدرب  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  اوه  تیفیک  شجنس  هاگتسیا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000164000052 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  رپس  یتراجت  مان   1146L-21107RL لدم هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   680001406P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  درب  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک 001 هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  هبساحم  تمیق  لک  رد  دصرد  لاس 15  ره  یازا  هب 

9188938871 یتسپ :  دک  فدص ،  یناهارف و  ماقم  مئاق  نیب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38675040-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38695951-051 :: 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

اوه اوه تیفیک   تیفیک شجنس   شجنس هاگتسیا   هاگتسیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  ءافطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مادقا  تسویپ  یاهتسیل  طیارش و  قبط  ًاقیقد 

1101000092000023 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   2M7014 لدم  m^3 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ارات یکینورتکلا  تازیهجت  یا و  هنایار  یاهمتسیس 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مادقا  تسویپ  یاهتسیل  طیارش و  قبط  ًاقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713613817 یتسپ :  دک  یئاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  تفن  تکرش  یوربور  یناشاک  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31938232-044  ، 32220130-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224050-044 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  دیدزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیئاکیم یاقآ  یگنهامه 09123996352 
1101096102000205 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5512195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطقن ناتسزوخ (27 ناتسا  حطس  رد  تارادا  رگید  اب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  نایم  رادیاپ  نما و  تاطابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001346000047 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هطقن 27 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  هکبش  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هلاسکی  ینابیتشپ 
ددرگ تسویپ  داهنشیپ  زیلانآ 

6165759581 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  نامزاس  - یدنمراک نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34442027-061  ، 34442025-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442024-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   تارادا   تارادا رگید   رگید اباب   لکلک   هرادا   هرادا یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس نایم   نایم رادیاپ   رادیاپ وو   نما   نما تاطابترا   تاطابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئابرنهآ نتنا  هارمه  هب  مدوم  هاگتسد  دیرخ 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000048 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DIAMOND یتراجت مان   GM338 لدم یتارباخم  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HUAWEI-D-LINK هدنزاس عجرم   OEJNET یتراجت مان  لدم 4200   LTE Wireless 3G-4G اتید مدوم  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM2020 لدم هکبش  هب  لایرس  یتعنص  لدبم  مدوم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئابرنهآ یئابرنهآ نتنا   نتنا هارمه   هارمه هبهب   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   8080 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  متسیس  ایاپ  کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000064 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Alfa لدم  cm 60 قمع  U 40 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Beta لدم  cm 80 قمع  U 40 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Gama لدم  cm 100 قمع  U 40 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  .دشاب  یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب  یم  هدنشورف 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

متسیس متسیس ایاپ   ایاپ کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000050 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نارهت  شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   STORWIZE V3700 SFF لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5512747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000073 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  ( X2 SFP+ (X2 to SFP+ Converter لدم  CVR-X2-SFP10G عون  SFP لوژام الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 25 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد -G10 رورس تهج  تسویپ  لیاف   2 فیدر - لاوریاف تهج  تسویپ  لیاف  فیدر 1  - تسویپ لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321- دشابربتعم یتناراگ 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوه5512607 تیفیک  شجنس  هاگتسیا  مالقا  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکینورتکلا5512798 لیاف  هحفص 13)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یحاون  اهکرهشرباعم و  یولبات  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001072000109 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف تقد  هدش  تساوخرد  یاهولبات  لیوحت  لحم  دادعت و  تایئزج و  طیارش ، ، تمیق مالعا  هوحن  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآدسا 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 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تمیق  جرد  زا  دعب  اهب  مالعتسا  هگرب  امتح  یتسویپ  لیاف  رد  رتشیب  تعالطا   )) هاکتعرس یروحم و  یشک  طخ  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( ددرگ یراذگراب  هناماس  نیمه 

1101050181000057 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  دابادسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم لوط و  رتم  5000 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس نیمه  رد  تمیق  جرد  زا  دعب  اهب  مالعتسا  هگرب  امتح  یتسویپ  لیاف  رد  رتشیب  تعالطا   )) هاکتعرس یروحم و  یشک  طخ  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(( ددرگ یراذگراب 

6541837185 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  هر )  ) ماما نابایخ  دابآدسا  نادمه -  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33113132-081  ، 33113133-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33122063-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهشرباعم   اهکرهشرباعم یولبات   یولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

هاکتعرس هاکتعرس وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 41 ھحفص 26 
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قامخچ یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 90*30*15 داعبا هب  یسرپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هواز ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  قامخچ  رد  لیوحت 

1101095894000006 زاین :  هرامش 
قامخچ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 720 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9543117579 یتسپ :  دک  قامخچ ،  رهش   ، قامخچ رهش   ، نامیلس شخب   ، هواز ناتسرهش  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53743863-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53743863-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیمدادرارق تروصب  ارجا  یتسویپ -  طیارشو  تاصخشم  قبط  رباعم  یماسا  ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000110 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 230 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هگرب   - دشابیم طبترم  زوجم  ای  بسک  هناورپ  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

9090 ** 3030 ** 1515 داعبا داعبا هبهب   یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 3535

دشابیمدادرارق دشابیمدادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا یتسویپ -  -  یتسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رباعم   رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 41 ھحفص 27 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنربش هدنهد و  رادشه  امنهار و  یاه  بسچرب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000035 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   g 40 ییاوقم هبعج  تناو  بقع  برد  دربراک   TR12 لدم ینمیا  اقترا  گنربش  بسچرب  الاک :  مان 

هبعج 157 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گنربش هدنهد و  رادشه  امنهار و  یاه  بسچرب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه وو   امنهار   امنهار یاه   یاه بسچرب   بسچرب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 41 ھحفص 28 
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس ندوب  هدنزغل  راطخا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم 

1101095549000139 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   60x20 cm لیطتسم امن  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 28 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

حطس حطس ندوب   ندوب هدنزغل   هدنزغل راطخا   راطخا ولبات   ولبات 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 41 ھحفص 29 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5512261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  ارجا  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000006 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد  ارجا  لماک  طیارش  اب  ، تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5512348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش چناپ  یدالوف  قرو  اب  یقرب  یاههرکرک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000066 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3939

هدش هدش چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف قرو   قرو اباب   یقرب   یقرب یاههرکرک   یاههرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

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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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه تیگ  یزادنا  هارو  بصن  انمض.دوش  ظاحل  تسویپ  تسیل  ساساربدوشیم  دیکات  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  نآ  تاقلعتمو 

1101091152000011 زاین :  هرامش 
دهشم یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AFC30N لدم زمر  تشگنا و  رثا  تراک و  اب  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هدازدارم زانهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شوروک  یدیلوت  هدنزاس  عجرم   90x150 cm زیاس نتاس  سنج  وگول  حرط  تنیمل  تافیرشت  مچرپ  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGWS لدم رچلیو  ددرت  لرتنک  یرانک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رارق هاگشناد  ینف  شانشراکداتدروم  دیاب  یلیوحت  یالاک.هدنشورف  هدهعرب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک.یموب  هدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دیسررس 1403/08/23  ( 001  ) ازخا قاروا  تروص  هب  هیوست.دریگب 

9177948958 یتسپ :  دک  میدق ،  یزاس  وراد  هدکشناد  هرامش 3 -  نامتحاس  یسودرف -  هاگشناد  دابآ 2 -  لیکو  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38828299-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38820045-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نتاس نتاس سنج   سنج وگول   وگول حرط   حرط تنیمل   تنیمل تافیرشت   تافیرشت مچرپ   مچرپ زمر -  -  زمر وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   تراک   تراک اباب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو یارسنامهم  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000065 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژیو هژیو یارسنامهم   یارسنامهم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 41 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/psddm7l3fmvzs?user=37505&ntc=5512252
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5512252?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2241220163490077 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ 
دشاب یم  دیسررس 1403/08/21 خیراتاب  (001) هنازخ دانسا  تروص  هب  تخادرپ 

1101003982000029 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2241220163490077 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ 
دشاب یم  دیسررس 1403/08/21 خیراتاب  (001) هنازخ دانسا  تروص  هب  تخادرپ 

6931189838 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  ییاضق  عمتجم  یرتسگداد -  نادیم  یدازآ -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248215-084  ، 32239082-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239082-084 :: 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

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدقم یلعبجر  نامتخاس  یاه  نیبرود  یشک  لباک  یارجا  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101003546000014 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ تسیل  قبط  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدرپس مانب  تارداص  کناب  باسح 01033744648004 هرامش  هب  لایر  غلبم 300000000 هب  تنامض  یتسیاب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  ناگدننک  تکرش  .2

دنیامن زیراو  ناجنز  یکشزپ  مولع  هاگشناد 
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسیل  زا  جراخ  هقرفتم و  یاه  داهنشیپ  هب  .3

 : یتسپ دک  ناجنز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   - یمالسا یروهمج  راولب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613191

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: 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

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 4444

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

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدقم یلعبجر  هیریخ  یاه  نیبرود  یشک  لباک  یارجا  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003546000022 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

ددرگ تبث  ربتعم  یکناب  همانتنامض 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدرپس مانب  تارداص  کناب  باسح 01033744648004 هرامش  هب  لایر  غلبم 300000000 هب  تنامض  یتسیاب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  ناگدننک  تکرش  .2

دنیامن زیراو  ناجنز  یکشزپ  مولع  هاگشناد 
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسیل  زا  جراخ  هقرفتم و  یاه  داهنشیپ  هب  .3

 : یتسپ دک  ناجنز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   - یمالسا یروهمج  راولب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613191

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: 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

اهاه نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا وو   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخزپشآ هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101090217000109 زاین :  هرامش 
دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگ  خرن  هدش  هتساوخ  یاه  متسیس  دنرب و  عون  ساسارب  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  یرادباسح  طسوت  راک  ماجنا  بصن و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  راک  لیوحت  ات  اه  هنیزه  هیلک 
تاعالطا 03537280223 تظافح  - یرینم یاقآ 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8224000-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هناخزپشآ   هناخزپشآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4646

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

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5512748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000651 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  ساسارب  - 

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

1401/05/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظندروم یالاک  دنرب  رکذ  اب  ارمه  روتکاف  شیپ   - رادیرخ رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

قرب5512067 بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 5)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5512697 قاتا  قیرح  ءافطا  هحفص 17)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000395 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح5512168 مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  - ولو هحفص 5)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

اوه5512607 تیفیک  شجنس  هاگتسیا  مالقا  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5512702 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 17)دیدزاب و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اوه5512607 تیفیک  شجنس  هاگتسیا  مالقا  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح مالعا   مالعا جنس   جنس تبوطر   تبوطر وو   روتوم   روتوم وو   نژولاه   نژولاه پمال   پمال وو   ولو   ولو لاب   لاب هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک هعومجم   هعومجم -- ولو ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

5512672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت 105*50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000264 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدش قاصلا  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تساوخرد  زیر  - 

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

1401/05/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا رد  لیوحت  ههام  یلام 2 هیوست  تساوخرد  قبط  اقیقد  سانشراکدیئاتدروم  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5512778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت کنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

نفلت نفلت زکرم   زکرم یارب   یارب یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  نفلت  زکرم  یارب  یکدی  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000044 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX external drive لدم  GB 320 جیرتراک تیفرظ  یکشم   USB 2.0 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SR-4A لدم  SD ورکیم هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
ناریا یتارباخم  تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم   ITMC SOFT SWITCH MOBILE EXCHANGE یتراجت مان  یرازفا  مرن  لدم  رایس  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

قلطم نایسابع  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   NOKIA یتراجت مان   C3 هارمه نفلت  یشوگ   LCD رگشیامن الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 15K rpm 3.5inch FC Server hard disk drive لدم  GB 300 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  نارهت  شزادرپ  نایوپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   IDIRECT یتراجت مان   XLC-10 لدم  Line Card هعسوت لوژام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا   . دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  حرش  اب  تاداهنشیپ  قباطت  ینف  دیئات  رایعم  دشاب .  یم  تسویپب  اضاقت  حرش  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یتناراگ  لاسکی  یاراد  تسیاب  یم  لیوحت  نامز  زا  تازیهجت  هیلک  .تسا  زاگ  لاقتنا  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  .تسا  یمازلا  روتکاف 

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314231-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: 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

یهدناماس5512454 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  یموب  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
ینامتخاس ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کنارت5512672 هحفص 38)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نفلت5512778 زکرم  یارب  یکدی  هحفص 38)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5512470 تراظن  هناماس  هحفص 11)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت 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

کیفارت5512805 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 7)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

تنیمل5512766 تافیرشت  مچرپ  زمر -  تشگنا و  رثا  تراک و  اب  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد 
نتاس سنج  وگول  حرط 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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