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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 22

140 1140 1 دادرم   دادرم   88 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس , 150 , 000150 , 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 980 , 000141 , 980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس223,300223,300رالد سیئوس کنارف   335,700335,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع249,800249,800رالد ناتسبرع لایر   86لایر ,28086 ,280

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   ,33نورک 10033, 100

رایع رایع   1818 یالط   ,13,764یالط 00013,764, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ388,960388,960دنوپ نپاژ نینی   دصکی   240دصکی ,820240 ,820

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7676))

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

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

زا 83 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 19  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/117 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5526982 :: هرازه هرازه تعاس 8/15دکدک   سار   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 500.000  یزیراو  شیف  همان و  یفرعم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تالماعم و  ةرادا  مشش -  هقبط  هرامش 380 -  نامتخاس  تفن - ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/5/18هرامش یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5527317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار کنیل  تازیهجت  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02127654393 یلخاد 8028 -  02127654000 :: نفلت :: sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22

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

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

2001004010000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527494 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج  یزکرم  کناب  یاهنایار  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تامدخ  ماجنا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ا.ا.ج  یزکرم  کناب  یاهنایار  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,150,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 140 لوبناتسا ، هارراهچ  هب  هدیسرن  یسودرف ، نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص  یناگرزاب  قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  هبنش  هس  زور  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 12عبنم هبنشراهچ  زور  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527510 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   هبنشراهچ   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  گنیتکیت  هناماس  یزاس  هدایپ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش لاس  کی  دادرارق  تدم  کالپ 175 -  یوسوم  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  ارجا  لحم 

لایر  50.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

85732369 :: 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

ا.ا.ج ا.ا.ج یزکرم   یزکرم کناب   کناب یاهنایار   یاهنایار تازیهجت   تازیهجت یتناراگ   یتناراگ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

گنیتکیت گنیتکیت هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیرخ   دیرخ 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 83 ھحفص 6 
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528490 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  یوکس  تیریدم  هعسوت و  هرواشم  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 22 یدورو  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  سردآ  : ناوخارف دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
قاتا 211  مود  هقبط  .ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس 

85193768 مان 88969737 - تبثرتفد 

هژورپ 88115373- ینف  سانشراک  اهدادرارق 88113290  سانشراک   :: نفلت نفلت
سامت 02141934 زکرم   88115874

setadiran.ir :: 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

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528621 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا  هزوح  ینابیتشپ  .و  یرادهگن  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا ،  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا ،  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   19,604,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/09/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرهش یبونج ،  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ـ  یناشنب  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
موس نابایخ  یاهتنا  رجفلاو ، 

:: 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

دنمشوه دنمشوه تلود   تلود تامدخ   تامدخ یلم   یلم هرجنپ   هرجنپ یوکس   یوکس تیریدم   تیریدم وو   هعسوت   هعسوت هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

کیتامروفنا کیتامروفنا هزوح   هزوح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قرب   قرب یاه   یاه تیروف   تیروف هناماس   هناماس یرادا ،  ،  یرادا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمات  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5528677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد تامدخ  ناگدنهد  هئارا  الاک و  ناگدننک  دیلوت  صوصخلا  ىلع  تامدخ  الاک و  ناگدننک  نیمات  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهد هعسوت  ار  دوخ  ناگدننک  نیمات  یتاعالطا  کناب  مادقا و 

توعد دنتسه  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  تاناکما  یلام ، یدنمناوت  صصخت و  هبرجت ، ینوناق ، کرادم  یاراد  هک  یقوقح  یقیقح و  دارفا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوش و ...  یم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09384108744 هرامش  :: 07631917177 و  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

ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص  یناگرزاب  قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش هبنش  هس   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528728 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   هبنشراهچ   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش لاس  کی  : دادرارق تدم  نآ  هب  طبترم  یاه  هناماس  دنمشوه و  یناگرزاب  تراک  هچراپکی  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 175 یوسوم ، نابایخ  شبن  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، : ارجا لحم   :: سردآ سردآ

برع سدنهم  یاقا   85732369 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتامروفنا5527666 هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا  تامدخ  هحفص 8)هئارا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلخاد یلخاد تامدخ   تامدخ ناگدنهد   ناگدنهد هئارا   هئارا وو   الاک   الاک ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 77

نآنآ هبهب   طبترم   طبترم یاه   یاه هناماس   هناماس وو   دنمشوه   دنمشوه یناگرزاب   یناگرزاب تراک   تراک هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ 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 :
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-3-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/8  زا  دانسا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527300 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یرادرب  هرهب  هزیناکم  تراظن  دیدزاب و  تهج  رواشم  یسدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  رواشم  یاه  تکرش  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتایلمع  هزوح 

هام تامدخ 12  ماجنا  تدم  - 

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

:: سردآ سردآ

32299685 :: نفلت :: setadiran.ir www.shirazedc.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص  روتینام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  4 ملق /  دادعت 1 رادقم / 

لایر لداعم 16.000.000.000  هصقانم  عوضوم  ماجنا  هنیزه  دروآرب 

زا هصقانم ، لحارم  ریاس  همانتوعد و  لاسرا  ات  یفیک  یبایزرا  مالعتسا  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  معا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط 

لایر  800.000.000 راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 
یلم هسانش  یداصتقا و  هرامش  یقوقح ،  تیصخش  نتشاد 

یلبق نایامرفراک  زا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  هصقانم و  عوضوم  اب  طبترم  دیفم و  راک  قباوس  یفاک ، هبرجت  یناسنا ، یورین  یلام ، ییاناوت  تاناکما ، نتشاد 
ناراکنامیپ هژیو  ینمیا  تیحالص  دیئات  همان  یهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 

یتلود تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نیئآ  قباطم  تادهعت  ماجنا  نیمضت  هئارا  ناوت  نینچمه  راک و  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  ناوت 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

08633491085 درجورب  ـ هداج  رتمولیک 20  کارا ، یزکرم ، ناتسا  رد  عقاو  دنزاش  هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

88969737 و 85193768 مان : تبث  رتفد  02141934 ـ  سامت : زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.IKORC.ir WWW. SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواشم رواشم یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج رواشم   رواشم یاه   یاه تکرش   تکرش یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010121 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/8  هبنش  زور  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ

ناریا  :: عبنم هبنشراهچعبنم حبص  تعاس 11  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527666 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/05/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.500.000 دانسا :  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  ناببایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528150 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رود هار  هنایاپ  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یلام 61.912.132.850  دروآرب  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا کیتامروفنا هزوح   هزوح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قرب   قرب یاه   یاه تیروف   تیروف هناماس   هناماس یرادا   یرادا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 111 1

رود رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abfamarkazi.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 ( مود تبون  هدرشف (  شور  هب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/096 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروصب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  نیمات  داتس )  هناماس 

 AC DRIVE - 
لایر دروآرب 12.600.000.000  غلبم  - 

لایر نیمضت 630.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44-36-07731318335 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهرهش   یاهرهش گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

AC DRIVEAC DRIVE ناونع : : ناونع 1414

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

داگراساپ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ن 08-1401  - :: م یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/05  زا  یرادا  تعاس   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یمسر تالیطعت  هعمج و  هبنش  - جنپ  یاهزور  زج  هب   1401/05/15

ناریا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  هنایاپ  یارب  ریق  گنیرتیم  دیکسا  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  نیمضت 3/030/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داگراساپ تفن  تکرش  یزکرم  هناخریبد  کالپ 37  هچوک -  یاهتنا  یقرش -  مود  لحاس  هچوک  یلامش -  یرهطم  نابایخ  ایرد -  راولب  دابا -  تداعس  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع و  هصقانم  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ف 11 / 1401/018 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5527325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح یاه  لکد  اهوکس و  یتایلمع ، قطانم  تهج  یا  هراوهام  دناب  یانهپ  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

02123942555 نفلت : : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

قطانم تهج  یا  هراوهام  دناب  یانهپ  نیمأت  سامت 0211456  زکرم   :: نفلت نفلت
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  ویتایلمع 

www.setadiran.ir :: 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

ریق ریق گنیرتیم   گنیرتیم دیکسا   دیکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ، ، لیوحت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یرافح یرافح یاه   یاه لکد   لکد وو   اهوکس   اهوکس یتایلمع ، ، یتایلمع قطانم   قطانم تهج   تهج یایا   هراوهام   هراوهام دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1616
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ناریا رهم  هنسحلا  ضرق  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8800/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

core چئیوس یرازفا  تخس  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم ییاسانش  تراک  همان و  یفرعم  نتشاد  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ضرق کناب  نامتخاس   115 کالپ دراطع ، هچوک  شبن  یناقلاط ، نابایخ  هب  هدیسرن  یبونج ، حتفم  نابایخ  نارهت ، دانسا  تفایرد  رتشیب و  تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ
هناخریبد  ینابیتشپ  لک  هرادا  مجنپ  هقبط  ناریا  رهم  هنسحلا 

هناخریبد  کناب  ینابیتشپ  لک  هرادا  لیوحت 
ناریا رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  نامخاس  دراطع  هچوک  شبن  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یبونج  حتفم  نابایخ  نارهت  رد  عقاو 

تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  لک  هرادا  یلخاد 1354   91006005 :: نفلت نفلت
یلخاد 3086  91006005

:: 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

سنارفنک5526982 وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریمعت و5527019 یرادهگن  حلاصم  هیهت  یلیر -  ناگوان  اه و  هنایاپ  لنوت ، اه ، هاگتسیا  تفاظن  تامدخ 
تاعطق یبوچ - سروارت  هلصا  دیرخ 1130  یرادهگن - یروتارپا و  تامدخ  ماجنا  یزاسزاب -

هریخذ یرورس - تازیهجت  یزاگ - رلوک  کینورتکلا -  هیذغت  یاه  رژراش  یکدی  مالقا  یکدی -
یطابترا یاه  هکبش  لاعف  تازیهجت  یزاس - 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییویدار5527317 کنیل  تازیهجت  ناگدننک  نیمات  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5527494 یتناراگ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تامدخ  ماجنا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
ا.ا.ج یزکرم  کناب  یاهنایار 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا5527666 هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا  تامدخ  هحفص 8)هئارا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم5527926 نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 22)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رود5528150 هار  هنایاپ  هاگتسد  هحفص 8)دیرخ 20  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

corecore چئیوس   چئیوس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسبرادم5528487 یاه  نیبرود  بصن  هحفص 22)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5528490 تلود  تامدخ  یلم  هرجنپ  یوکس  تیریدم  هعسوت و  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتامروفنا5528621 هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس  یرادا ،  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلخاد5528677 تامدخ  ناگدنهد  هئارا  الاک و  ناگدننک  هحفص 5)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5528683 یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  هحفص 8)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5528728 هب  طبترم  یاه  هناماس  دنمشوه و  یناگرزاب  تراک  هچراپکی  هناماس  هعسوت  هحفص 5)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/009 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور  5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک  نلاس  یرصب  یعمس و  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.000.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 1.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  الاک -  روما  نامتخاس  زاف 13 ) مهدزای (  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2277-2227-2217-0773146 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1818
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هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 13/30هرامش  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخ 1  یلیر  ناگوان  اه و  هنایاپ  لنوت ، اه ، هاگتسیا  تفاظن  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طخ 2  یلیر  ناگوان  اه و  هنایاپ  لنوت ، اه ، هاگتسیا  تفاظن  تامدخ 
طوطخ 1 و 2 ینف  هینبا  تاریمعت  یزاسزاب و  تایلمع  حلاصم و  هیهت 

3،4 طوطخ 7 ، ینف  هینبا  تاریمعت  یزاسزاب و  تایلمع  حلاصم و  هیهت 
ینامزاس لزانم  یزاسزاب  ریمعت و  یرادهگن ، حلاصم ، هیهت 

هر )  ) ینیمخ ماما  هاگدورف  طخ  طخ 1 و  موس  لیر  هکبش  قرب و  عیزوت  هکبش  تازیهجت  یرارطضا  یا و  هرود  تاریمعت  یرادهگن و  یروتارپا و  تامدخ  ماجنا 
چرال بوچ  هنوگ  زا  عابشا  یبوچ  سروارت  هلصا  دیرخ 1130 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

یخگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( اه هدیازم  تاصقانم و   ) اهدادرارق روما  تیریدم  مجنپ ، هقبط  هرامش 956 ، ظفاح ، عطاقت  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://metro.tehran.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

یروتارپا یروتارپا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یزاسزاب - - یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت یرادهگن   یرادهگن حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یلیر -  -  یلیر ناگوان   ناگوان وو   اهاه   هنایاپ   هنایاپ لنوت ، ، لنوت اهاه ، ، هاگتسیا   هاگتسیا تفاظن   تفاظن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
-- یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت یزاگ - - یزاگ رلوک   رلوک کینورتکلا -  -  کینورتکلا هیذغت   هیذغت یاه   یاه رژراش   رژراش یکدی   یکدی مالقا   مالقا یکدی - - یکدی تاعطق   تاعطق یبوچ - - یبوچ سروارت   سروارت هلصا   هلصا   1 1301 130 دیرخ   دیرخ یرادهگن - - یرادهگن وو  

یطابترا یطابترا یاه   یاه هکبش   هکبش لاعف   لاعف تازیهجت   تازیهجت یزاس -  -  یزاس هریخذ   هریخذ

1919
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دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/05/05  زا   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527267 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوفص باون  دیهش  راولب  ییانشور  یهدناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تروص هب  دناوت  یم  هک  دشاب  یم  لایر  نازیم 400.000.000  هب  عوطقم  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  هصقانم : رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  یکناب  هماننامض  تروص  هب  ای  دزی و  یاردرهش  تراجت  کناب  باسح 2091520071  هب  زیراو 

دشاب  یم  دادرارق  غلبم  دصرد  لداعم 10  دادرارق  دقع  ماگنه  رد  تادهعت  ماجنا  تنامض  غلبم  تادهعت : ماجنا  هدرپس  عون 
جردنم هصقانم  دانسا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  تراجت  کناب  دزن  هرامش 2091521000  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 1.500.000  دانسا : شور 

تسا 
تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

دزی  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
تیاس هب  هعجارم  دانسا : تفایرد 

:: نفلت :: 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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  یمومع 1   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/59 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527275 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ناتسا  یاههار  حطس  ینمیا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  تدم 

لایر دروآرب 79.420.600.000 

هناماس قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.971.030.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یربارت هار و  هتشر  یاراد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

هناخ ریبد  دحاو  مالیا -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا -  فلا : - تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: 08433362922 و 08633330195 و 08433338400 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب ییانشور   ییانشور یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 2020

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تبونعبنم راشتنا  خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگا نیا  مود 

5527424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لایر  غلبم 6.000.000.000 هب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  یاهتنا  شرف  کولب  لودج و  یارجا  دیرخ و  تهج  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  لیذ  حرش  هب  اهیرادرهش  یلام  همان  نآ  قبط  یصوصخ  شخب  هب  هصقانم  قیرط 

هام شش  هژورپ  یارجا  نامز  تدم  - 

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

اهدادرارق نامیپ و  روما  دحاو  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001144000149 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527532 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرشناجیابرذآ  یتالصاوم  یاهروحم  یشک  طخ  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقرشناجیابرذآ یتالصاوم  یاهروحم  یشک  طخ  تایلمع  ماجنا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهآ هار  نادیم  زیربت -  ، 5197615419 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرف شرف کولب   کولب وو   لودج   لودج یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001144000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527572 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک  ناتسرهش  راطاق  ییاتسور  هار  یزیر  نش  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ربیلک  ناتسرهش  راطاق  ییاتسور  هار  یزیر  نش  یزاسهب و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,962,634,558 یلام :  دروآرب 

لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهآ هار  نادیم  زیربت -  ، 5197615419 یتسپ :  دک  ربیلک ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی  ) یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528201 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم  یزرم  هنایاپ  یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  275.000.000.000 دروآرب :

 ... یهگآ و رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   11,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

هناخریبد دحاو  مالیا -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  تفایرد :  :: سردآ سردآ

08433338400  - 08433330195  - 08433362922 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاتسور ییاتسور هار   هار یزیر   یزیر نشنش   وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2424

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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ناجونم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092122000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528387 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ )  نتب -  یارجا  یزاس -  هطوحم  کیئازوم -  یارجا  فک -  شرف  گنس  یارجا   ) رهش گرزب  کراپ  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجونم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

 ( تلافسآ نتب -  یارجا  یزاس -  هطوحم  کیئازوم -  یارجا  فک -  شرف  گنس  یارجا   ) رهش گرزب  کراپ  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجونم یرادرهش   ، 7891734567 یتسپ :  دک  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  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

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  لوا -  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدنیآ داصتقا   :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528450 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییزجود گنر  اب  شوقن و ...  میسرت  یشک و  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت ی  هار و  حطس  زا  میالع  ای  طوطخ  ندرک  کاپ  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000.000 نیمضت :

یزکرم یرادرهش  هیمطاف  نادیم  رهش ، نیهاش   :: سردآ سردآ

03145225200 :: 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

 ( ( تلافسآ تلافسآ نتب -  -  نتب یارجا   یارجا یزاس -  -  یزاس هطوحم   هطوحم کیئازوم -  -  کیئازوم یارجا   یارجا فکفک -  -  شرف   شرف گنس   گنس یارجا   یارجا  ) ) رهش رهش گرزب   گرزب کراپ   کراپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2626

اباب وو ...  ...  شوقن   شوقن میسرت   میسرت وو   یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت  یی   هیهت وو   هار   هار حطس   حطس زازا   میالع   میالع ایای   طوطخ   طوطخ ندرک   ندرک کاپ   کاپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ییزجود ییزجود گنر   گنر

2727
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سرواب یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیالو  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528534 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: راک یارجا  دروآرب  سرواب -  یرایهد  هطوحم  راوید  اتسور و  رباعم  شرفگنس  تاریمعت  لوادج ، تاریمعت  یراذگلودج ، یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هام و 15  4: راک ماجنا  تدم  لاس 1401 -  هینبا  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  لایر  5/921/849/189

لایر  نیمضت 296/092/460  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  در  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

هار ای  هینبا  هیاپ 5 

هیدمحم یرادشخب  هناخریبد  یرادشخب -  نامتخاس  ییاجردیهش  راولب  - هیدمحم رهش  زربلا - ناتسرهش  نیوزق - ناتسا  : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:30هرامش ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ هقطنم  حطس  نایانیبان  نیلولعم و  ددرت  یارب  هدایپ  رباع  یضرع  یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

جرک یرادرهش  یاه  دادرارق  اهنامیپرومع و  هرادا  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

026-35892423 :: نفلت :: WWW.KARAJ.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

شرفگنس شرفگنس تاریمعت   تاریمعت لوادج ، ، لوادج تاریمعت   تاریمعت یراذگلودج ، ، یراذگلودج یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

نایانیبان نایانیبان وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت یارب   یارب هدایپ   هدایپ رباع   رباع یضرع   یضرع یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/06/15هرامش ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

satba.gov.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED فرصم مک  یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  رهشوب و  ناتسا  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  یمومع : ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خروم 1400/12/14 و تسیز  طیحم  یزاسهنیهب و  رازاب  داجیا  هماننآ  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  یژرنا  یزاسهنیهب  یاهحرط  یارجا  یمومع  ناوخارف  مالعا  وریپ 

ریذپدیدجت و یاهیژرنا  نامزاس  نآ ، ییارجا  لمعلاروتسد  یژرنا و  یلاع  یاروش  بوصم  تسیز  طیحم  یژرنا و  یزاسهنیهب  رازاب  داجیا  هماننآ  ساسارب 
حرط رد  یراذگ  هیامرس  رما  رد  تکراشم  یارب  یجراخ  یلخاد و  ناراذگهیامرس  نادنمهقالع و  همه  زا  روکذم  رازاب  هناخریبد  ناونع  هب  ابتاس )  ) قرب یژرنا  یروهرهب 

.دروآ یم  لمع  هب  توعد  ریز  تاصخشم  اب  رهشوب  ناتسا  رباعم  ییانشور 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابتاس نامتخاس  ورین ، هاگشهوژپ  هر ،)  ) ماما راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ
 – و 88086145 یفیرش ) مناخ  یلخاد 475 –   ) یلا 9 یاهسامت 021-88085006  هرامش  اب  یژرنا  یروهرهب  راک  بسک و  یاضف  هعسوت و  یراذگ و  تسایس  رتفد 

( یربکا یاقآ   ) 021 و 88084686 –  درف ) یقوثو  مناخ   ) 021

:: 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

قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

satba.gov.ir :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED فرصم مک  یاه  پمال  اب  ینیزگیاج  یوضر و  ناسارخ  ناتسا  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس ورین ، هاگشهوژپ  هر ،)  ) ماما راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت ، سردآ  لاسرا   :: سردآ سردآ

و 88086145 یفیرش ) مناخ  یلخاد 475 –  یلا 9(  021-88085006 :: نفلت نفلت
یربکا یاقآ  021 )و 88084686 – درف یقوثو  مناخ   ) 021–

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3030

LEDLED  فرصم فرصم مکمک   یاه   یاه پمال   پمال اباب   ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس ناونع : : ناونع 3131

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

دیدجت مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/05/19هرامش خیرات 1401/05/08  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شراو  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 14   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528759 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 14:30   - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 59/858/480/000  رویرهش  راولب 17  ییانشور  تازیهجت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 8/071/573/887  ایرد  ویدار  میدق  هاگتسیا  هچوک  ایردویدار  لپ 

لایر  نیمضت 3/000/000/000  لوا :  فیدر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 410/000/000  مود :  فیدر 

هار  ای  هینبا  هبتر 5 قرب -  دات  دروم  یاه  تکرش  ای  ناگدننک  دیلوت  ای  تاسیسات  هتشر 5 
خروم 1401/05/2  هبنشکی  زور  هصقانم :  دیدجت  یهگا  لوا  تبون  پاچ  خیرات 

هبنش 1401/05/08 زور  هصقانم :  دیدجت  یهگا  مود  تبون  پاچ  خیرات 

ینارمع دحاو  یلخاد 220  اهدادرارق -  روما  دحاو  سولاچرادرهش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 229  52223044-011 :: 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

یزرم5528201 هنایاپ  یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسیا هاگتسیا هچوک   هچوک ایردویدار   ایردویدار لپلپ   -- ییانشور ییانشور وو   تازیهجت   تازیهجت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 5  ات  رثکادح  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگآ  جرد  خیرات 

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخآ  زا  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5527779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ  هرامش 2  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 3.211.000.000 

.تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: AOGC.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

ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا /  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناماتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ دادرارقراکنامیپ  باختنا  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هس  هبتر  لقادح  اب  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن ناونع : : ناونع 3333

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنمیم یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  هد  تدم  هب  هصقانم  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشناد تالماعم  همان  نآ  قباطم  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هاگشناد  یشزومآ  تیاس  هتسبرادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمالسا  دازآ 

هرامش 0105045324003 هب  یلم  کناب  باسح  هب  هک  لایر  دانسا 1.000.000  شورف  غلبم  دنتسه -  حالصیذ  عجارم  زا  مزال  یاهزوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه  هاگشناد -  مانب 

دنمیم  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  دنمیم -  سراف  هعجارم :  :: سردآ سردآ
تسارح هزوح  هاگشناد  هب  تاکاپ  لیوحت  هصقانم و  دانسا  تفایرد 

07138774848-09179801996 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزرم5528201 هنایاپ  یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 14)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسا5528683 یاهرهش  گنیروتینام  لرتنک و  یاه  متسیس  یارجا  هیهت و  هحفص 8)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  یزادنا  هار  یاه active و passive و  هنیمز  رد  هکبش  تخاسریز  رورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030641000027 زاین :  هرامش 

نارهت شرا  نت  نور  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ تازیهجت و  ندومن  هفاضا  ناکما  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .تسا  تسویپ  هب  زایندروم  تامدخ  تازیهجت و  تسیل  لازوپورپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 77711716  اب  یرادا  تاعاس  رد  لاوس ، تروصرد  .تسا  ریذپ  ناکما  یداهنشیپ  لازوپورپ  هب  هجوت  اب  تسویپ  تسیل  هب 

1653915981 یتسپ :  دک  هچوک 162 ،  - اینرادغاب نابایخ  - یرقاب هارگرزب  عطاقت  زا  دعب  - تلاسر هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77880161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77883196-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  لاتیجید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000048 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس همیمض  هدش  اضما  رهم و  هحفص  ره  ناپ  پچ  تمس  تمسق  رد  داد  رارق  سیون  شیپ  هعلاطم  زا  سپ  دوش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یزادنا   یزادنا هار   هار وو     pass ivepass ive وو     activeactive یاه   یاه هنیمز   هنیمز ردرد   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 3636

هناخباتک هناخباتک   B3B3  نزخم نزخم ردرد   دوجوم   دوجوم عبانم   عبانم یزاس   یزاس لاتیجید   لاتیجید ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یناگیاب  رد  دوجوم  یاه  هدنورپ  کینورتکلا  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003559000006 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  هناماس  رد  عمجرس  تروص  هب  تمیق 

.ددرگن داجیا  یلکشم  هناماس  ییاهن  هبساحم  رد  ات  تسا  هدش  هداد  رارق  هناماس 1  رد  ضرف  شیپ  تروص  هب  رادقم 

3148733961 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  - یبرغ موس  نابایخ  - زیخاتسر راولب  - رهش ییاجر  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35830000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34480307-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناگیاب یناگیاب ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 3838

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

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

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

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

5527964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  تیفافش  هناماس  دیرخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000125 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم  لاسرا 
تفرگ دهاوخ  تروص  دادرارق  ساسا  رب  تخادرپ 

ددرگ یرازگراب  دادرارق  ساسا  رب  همیمض  یاه  لیاف 

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

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رهشوب   رهشوب ردنب   ردنب یرادرهش   یرادرهش تیفافش   تیفافش هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(RFP  ) تسویپ یداهنشیپ  حرط  بلاق  رد  یربیاس  تینما  هرواشم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003771000001 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785161 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یدورو  راولب  هار  سیلپ  ولیس و  لصاف  دح  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43310517-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43311109-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  هناخباتک   B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  لاتیجید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004010000049 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یگنهرف یاهتیلاعف  ریاس  اههزوم و  اهویشرآ ، اههناخباتک ، سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس همیمض  هدش  اضما  رهم و  هحفص  ره  ناپ  پچ  تمس  تمسق  رد  داد  رارق  سیون  شیپ  هعلاطم  زا  سپ  دوش و  رپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64461-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

(( RFPRFP  ) ) تسویپ تسویپ یداهنشیپ   یداهنشیپ حرط   حرط بلاق   بلاق ردرد   یربیاس   یربیاس تینما   تینما هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4040

هناخباتک هناخباتک   B3B3  نزخم نزخم ردرد   دوجوم   دوجوم عبانم   عبانم یزاس   یزاس لاتیجید   لاتیجید ناونع : : ناونع 4141
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نامتخاس5528302 تیریدم  رازفا  مرن  گنیروتینامو -  لرتنک  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم  ، سیدرپ یرارطضا  هناخ  هیفصت  ثادحا  تهج  ( PLC  ) یلرتنک تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101070002000176 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 33128  تکپمک  دیلک  ییولج  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  هباشم  تروصب  الاک  دک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  مالعا و  ار  دوخ  تمیق 

3973156731 یتسپ :  دک  بالضاف ،  با و  تکرش  نارادساپ  نابایخ  نهدور  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت ثادحا   ثادحا تهج   تهج ( ( PLCPLC  ) ) یلرتنک یلرتنک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lG چنیا روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000161 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یردیح 09184785045  یاقا  سانشراک  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  هاشنامرک  رهش  یافبا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lGlG چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4343

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  امنبا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005281000007 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درگلچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  امنبا  تازیهجت  دیرخ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
گنرهوک رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8865118885 یتسپ :  دک  درگلچ ،  یرادرهش  گنرهوک ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622635-038  ، 33622445-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622635-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امنبآ امنبآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداهنشیپ تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   ) یتراظن نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد 

1101000278000111 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-942-PHS-05512-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/05/07هرامش  - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   P/F FOXBORO D/P CELL TRANSMITTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

P/F FOXBORO D/P CELL TRANSMITTERP/F FOXBORO D/P CELL TRANSMITTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120079 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروتسر هاگتسد   NVR یریوصت تراظن  متسیس  تهج  قیقد  رازبا  یکدی  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-394-1087 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-12هرامش عورش 08-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروتسر ناروتسر هاگتسد   هاگتسد   NVRNVR یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج قیقد   قیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4747

روسنس روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5528302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لویناه کرام  هطقن  شیازفا 250  یارب  ( 430 هخسن  ) نامتخاس تیریدم  رازفا  مرن  گنیروتینامو -  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000130 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یاه یروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   DAIKIN یتراجت مان  عوبطم  هیوهت  متسیس  دربراک   BRC3A61 لدم میس  یب  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

نالچ ین  یروانف  یتعنص و 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لویناه کرام  هطقن  شیازفا 250  یارب  ( 430 هخسن  ) نامتخاس تیریدم  رازفا  مرن  گنیروتینامو -  لرتنک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-191-506-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد رتیمسنارت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن گنیروتینامو -  -  گنیروتینامو لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4949

امد امد رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5528447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لاتنمیرکنیا ردوکنیا  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/29 عورش :  خیرات 
1401/05/05 نایاپ :  خیرات 
1401/05/09 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5528472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152065 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تراک لوژام +  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/06 عورش :  خیرات 

1401/05/11 نایاپ :  خیرات 
 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتنمیرکنیا لاتنمیرکنیا ردوکنیا   ردوکنیا ناونع : : ناونع 5151

تراک تراک لوژام   - - لوژام ناونع : : ناونع 5252
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145907 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LAN CARD نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرشرورس قاطا  قیرحءافطا  متسیس  یارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001232000010 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 9 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا مزال  دوش -  یراذگراب  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  غلبم  ددرگ -  تمیق  هئارا  تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  تسامزال  تسا -  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  یتناراگ و4 لیاسوو  تاعطق  لاسودابتک 

6714799669 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - هاگشیالاپ یبرغ  علض  نزراولب - - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38360006-083  ، 38374145-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38370203-083 :: 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

LAN CARDLAN CARD  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 5353

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5527397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140745 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نژوردیه دیفلوس  زاگ  پویت  روتکتد  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/22 عورش :  خیرات 
1401/02/05 نایاپ :  خیرات 

1401/05/09 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  قباطم  دراگینوی  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000187 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم  لدم 4544150  زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یمس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

نژوردیه نژوردیه دیفلوس   دیفلوس زاگ   زاگ پویت   پویت روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555

دراگینوی دراگینوی مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5527956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  یلرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000166 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
in 4\1 1 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون   V5833A2100 ینف هرامش  درس  مرگ و  بآ  نایرج  لرتنک  یارب  یجنرب  هدننک  طولخم  ههار  هس  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان  نایرج 16  بیرض   bar 16 راشف  mm 6/5 تشگرب تفر و  تکرح  لوط 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زز مرخ  هدننک  هضرع  عجرم   AUMA هدنزاس عجرم   SA72SA481 لدم تاسیسأت  نایرج  لرتنک  ریش  میظنت  دربراک  هعطق  کرحم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان  قیرح  هب  مواقم  رپمد  دربراک   GNA126.1E لدم لماک  کرحم  الاک :  مان 
انرآ نابآ 

تس 2 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم مالعتسا  رد  هدش  رکذ  دنرب  لدم و  طقف  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لرتنک  متسیس  رد  مالقا  درکلمع  نیمضت   - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  یدقن 10  هیوست  یروف -  لیوحت  هرامش 09383361988، لاؤس  تروص  رد   . ددرگ هئارا  الاک  تلاصا  یهاوگ و  ستسیاب  امتح  دوب و  دهاوخ  شریذپ 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5528320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146714 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

ویتکا ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/02/17 عورش :  خیرات 
1401/03/16 نایاپ :  خیرات 

1401/05/23 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-392-203-184 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5528446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح روتکتد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب ناونع : : ناونع 5858

یترارح یترارح روتکتد   روتکتد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک 8108  هکبش  لماک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m.28 لدم کیتجال  سوم 

4ddr گیگ مر 4   blue نرتسو ید 256  سا  سا  دراه 
1101007008000160 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610i لدم  TB 16 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش 09184785045 یگنهامه  امتح  یردیح  یاقا  سانشراک  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  هاشنامرک  رهش  یافبا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mm..2828 لدم   لدم کیتجال   کیتجال سوم   سوم   81088108 دکدک   هکبش   هکبش لماک   لماک رتست   رتست ناونع : : ناونع 6060
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس  . 2960x-24td-l وکسیس چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ 

1201004883000022 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

وکسیس  ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس  . 2960x-24td-l وکسیس چیوس  - 
.دنشاب لدم  نآ  یارب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس  . 2960x-24td-l وکسیس چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6161
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mu-m10 یجورخ روتکلس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000510 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یسیو هوک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PIEPS یتراجت مان   RESCUE PAGER لدم یطابترا  رجیپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهعرب  هنومن  لاسرا 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mu-m10mu-m10 یجورخ   یجورخ روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 6262

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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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس  . 2960S-24ps-l وکسیس چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ 

1201004883000023 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

وکسیس  ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس  . 2960S-24ps-l وکسیس چیوس  - 
.دنشاب لدم  نآ  یارب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

نیرخآ هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس  . 2960S-24ps-l وکسیس چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 S-24ps- lS -24ps- l وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس   . 3750X-24T-S وکسیس چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ 

1201004883000024 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

وکسیس  ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس   . 3750X-24T-S وکسیس چیوس  - 
.دنشاب لدم  نآ  یارب 

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

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

نیرخآ هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس   . 3750X-24T-S وکسیس چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

37503750 X-24T-SX-24T-S وکسیس   وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس   . 3750X-12S-S وکسیس چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ 

1201004883000026 زاین :  هرامش 
ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 

وکسیس  ios نژرو نیرخآ  هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس   . 3750X-12S-S وکسیس چیوس  - 
.دنشاب لدم  نآ  یارب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

نیرخآ هب  دیرگپآ  لباق  نینچمهو  دنشاب  ملاس  اه  تروپو  یساش   ، هندب رظن  زاو  شخو  طخ  دقاف  اهچیوس   . 3750X-12S-S وکسیس چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب لدم  نآ  یارب  وکسیس   ios نژرو

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع 60 متسیس  ایاپ  تینوی  یراوید 9  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000027 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
قمع 60 متسیس  ایاپ  تینوی  یراوید 9  کر  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

قمع 60 متسیس  ایاپ  تینوی  یراوید 9  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   PCM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001199 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6060 قمع   قمع متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ تینوی   تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 6666

تروپ تروپ   88 یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   نفلت   نفلت رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوم لگنیس  یدنق  یکاخ  رک   12 یرون ربیف  لیاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000028 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
دوم لگنیس  یدنق  یکاخ  رک   12 یرون ربیف  لیاک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  500 دادعت : 

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

دوم لگنیس  یدنق  یکاخ  رک   12 یرون ربیف  لیاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوم دوم لگنیس   لگنیس یدنق   یدنق یکاخ   یکاخ رکرک     1212 یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 6868
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Cisco WS-C2960S 48TS L
1201004117000187 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  - 

دشاب یتناراگ  یاراد  تاعطق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100452-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco WS-C2960S 48TS LCisco WS-C2960S 48TS L هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000369 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   INO INTER NESH هدنزاس عجرم   INO INTER NESH یتراجت مان  لدم 2011  یهاگدورف  رادار  تازیهجت  رتویپماک  دربراک  هعطق   IC الاک :  مان 

روپ یفطصم  حالص  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تلایا 
ددع 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLC-LH-SM وکسیس یرون  ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000031 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
GLC-LH-SM وکسیس یرون  ربیف  لوژام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  24 دادعت : 

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

GLC-LH-SM وکسیس یرون  ربیف  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگدورف یهاگدورف رادار   رادار تازیهجت   تازیهجت رتویپماک   رتویپماک دربراک   دربراک هعطق   هعطق   ICIC ناونع : : ناونع 7070

GLC-LH-SMGLC-LH-SM  وکسیس وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7171
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هلاراث ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093895000007 زاین :  هرامش 

جرک هلاراث  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ناتسرامیب هعومجم  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سکپ متسیس  ءاقتراو  ینابیتشپیراذگاو  اهب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3186835871 یتسپ :  دک  هلاراث ،  ناتسرامیب  گنهرف  نادیم  گنهرف  یوک  دابآ  نیسح  رهشرهم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316999-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305293-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنزگن یرتم  یرون 1  ربیف   LC-LC دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000032 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
سنزگن یرتم  یرون 1  ربیف   LC-LC دروک چپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  24 دادعت : 

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

سنزگن یرتم  یرون 1  ربیف   LC-LC دروک چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ ردرد   حرش   حرش ناونع : : ناونع 7272

سنزگن سنزگن یرتم   یرتم   11 یرون   یرون ربیف   ربیف   LC-LCLC-LC  دروک دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنزگن یرتم  یرون 1  ربیف   SC-LC دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000033 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
سنزگن یرتم  یرون 1  ربیف   SC-LC دروک چپ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

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

سنزگن یرتم  یرون 1  ربیف   SC-LC دروک چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنزگن سنزگن یرتم   یرتم   11 یرون   یرون ربیف   ربیف   SC-LCSC-LC  دروک دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 7474

ولاو ولاو تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دامن عجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132094  اب  قباطم  ولاو  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002884 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن  انمض " .دامن  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLC-T 1000 وکسیسیرون ربیف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000030 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
GLC-T 1000 وکسیسیرون ربیف  لوژام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

GLC-T 1000 وکسیسیرون ربیف  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  - سابعردنب - تیباگم یصاصتخا 70 تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090324000015 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
تراک رهم  دودحمان  هنابش  تنرتنیا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914918699 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نابایخ  نایگنهرف  یوک  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334017-076  ، 31010000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31011001-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GLC-T 1000GLC-T  1000 وکسیسیرون   وکسیسیرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7676

تیباگم تیباگم 7070 یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 7777

هکبش هکبش مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  هکبش  مزاول  تاعطق و  ملق  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000238 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 300 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP382A لدم هکبش  روتروناک  ایدم  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WA801ND لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  لدم 303020  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 21305  یزلف  سنج  هکبش  روتکناک  چناپ  راچآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم   S5 رزیرف لاچخی  یقرب  متسیس  لماک  ریگزیون  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یراک زور  دودح 30   ) دش دهاوخ  ماجنا  الاک  دیئاتو  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  ینف  داهنشیپ  دقاف  هک  هدش  هئارا  یاه  تمیق  هب  .ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ 

یمارهب  09173049908  - 07731682976 نفلت : 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1682976-0773  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5528363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151676 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 
چیئوسورکیم یهگآ :  ناونع 

 : - یهگآ حرش 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/03/28 عورش :  خیرات 
1401/04/04 نایاپ :  خیرات 

1401/05/16 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار5527278 یاه active و passive و  هنیمز  رد  هکبش  تخاسریز  رورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا 
یرون ربیف  یزادنا 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5527320 نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هناخباتک5527763  B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  هحفص 24)لاتیجید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینز5527780 تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5528148(RFP  ) تسویپ یداهنشیپ  حرط  بلاق  رد  یربیاس  تینما  هرواشم  تامدخ  هحفص 24)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناروتسر5528231 هاگتسد   NVR یریوصت تراظن  متسیس  تهج  قیقد  رازبا  یکدی  هحفص 29)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

چیئوسورکیم چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 7979
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

تراک5528472 هحفص 29)لوژام  - یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هناخباتک5528494  B3 نزخم رد  دوجوم  عبانم  یزاس  هحفص 24)لاتیجید  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5528579LAN CARD هحفص 29)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت ریاس  ریوصت و  نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000053 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ هزاس  تینب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSKD12 لدم  m 12 زیاس یدالوف  سنج  یا  هداج  یتراظن  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8080
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دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دنهس  یرادرهش  یرهش  یاهنیبرود  هژورپ  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005650000012 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   CG36-15 لدم یگنر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  دنهس  یرادرهش  یرهش  یاهنیبرود  هژورپ  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دنهس ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  نادیم  ود  زاف  دنهس  دیدج  رهش  یقرش  ناجیابرذآ  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5331643816

33437601-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33437611-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش یسودرف  نابایخ  یزاسور  هدایپ  یراک و  لودج  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000045 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  یلامش  یسودرف  نابایخ  یزاسور  هدایپ  یراک و  لودج  یارجا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسویپ مالعتسا  گرب  قباطم  یلامش  یسودرف  نابایخ  یزاسور  هدایپ  یراک و  لودج  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یرهش   یرهش یاهنیبرود   یاهنیبرود هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

نابایخ نابایخ یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ وو   یراک   یراک لودج   لودج یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101000278000112 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/12 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب ، ، دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یارب   یارب ییانشور   ییانشور وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق

8383

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

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

زا 83 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zes8txz44fdna?user=37505&ntc=5527177
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5527177?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کوهید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ لیاف  قباطم  ینوتب  ینابایخ  لودج 

1101005779000009 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  کوهید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا نوتب  نکسم و  هعسوت  یدنب  هتسب  دقاف   cm 35 عافترا  50x15 cm ینابایخ لودج  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ لیاف  قباطم 

9793114333 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ملعم -  راولب  کوهید -  رهش  سبط -  ناتسرهش  یبونج -  ناسارخ  ناتسا  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32842300-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32842494-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یتعنص  یاه  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناتسا یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رباعم  یریگ  هکل  یسرتسد و  هار  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001130000026 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یرقاب  سدنهم  یاقآ  یلخاد 141  نفلت 05832249269  هرامش  هب  یلاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414965399 یتسپ :  دک  کالپ 248 ،  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  یناقلاط -  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2249269-0583  ، 32237643-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237656-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ینوتب   ینوتب ینابایخ   ینابایخ لودج   لودج .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 8484

.ناتسا .ناتسا یتعنص   یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش رباعم   رباعم یریگ   یریگ هکل   هکل وو   یسرتسد   یسرتسد هار   هار یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداهنشیپ تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تالآ  نیشام  بایدر  هاگتسد  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد 

1101000278000108 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دامع یداه  همین  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   EVERMORE یتراجت مان   SA320 لدم هیلقن  لیاسو  بایدر  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالآ تالآ نیشام   نیشام بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کرامیرپ یارجا  هیهت و  مود -  زاف  تعرس (  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000110 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412005706   110x110 cm زیاس  V.S.L تعرس تیدودحم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

855 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5527374 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/05/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. راگزومآ ملعم ، یدازآ  راولب  ور  هراوس  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامز 5  تدم 

هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31296070 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( کرامیرپ کرامیرپ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت مود -  -  مود زاف   زاف تعرس (  (  تعرس تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 8787

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8888
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  تاقلعتم  اب  هارمه  لوط  رتم  رتم 1300  یتناس  عافترا 15  رتم و  لوط 1  هب  یکیتسالپ  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000132 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.316 دک ینلیتا  یلپ  سنج   cm 34 ینابایخ یادتبا  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 

ددع 1300 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ ماجنا  یگنهامه  یدابازوریف  یاقا  هرامش 09135809682  اب  الاک  دات  تهج  تمیق  تبث  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه 

ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 
ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ 

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ هدننک   هدننک ادج   ادج ناونع : : ناونع 8989
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هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عوطقم تمیق  اب  تسویپ  دروآرب  هرتم و  قبط  حلاصم  لمح  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050273000009 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دقع تمیق و  داهنشیپ  تهج  طبترم  یراکنامیپ  راک و  یاهزوجم  هئارا  یراذگراب و  عوطقم ،  تمیق  اب  تسویپ  دروآرب  هرتم و  قبط  حلاصم  لمح  دیرخ و  هژورپ  - 

دشابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ   ، دشابیم یمازلا  هناماس  رد  دادرارق 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تهج  طبترم  یراکنامیپ  راک و  یاهزوجم  هئارا  یراذگراب و  عوطقم ،  تمیق  اب  تسویپ  دروآرب  هرتم و  قبط  حلاصم  لمح  دیرخ و  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ   ، دشابیم یمازلا  هناماس  رد  دادرارق  دقع  تمیق و 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: 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 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00/12هرامش  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527446 :: هرازه هرازه تعاس 00/10دکدک    - 1401/05/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... ( یتعیرش 11 و هشیدنل 72 -  لباقم  یدازآ 107 -   ) هقطنم 10 حطس  ور  هراوس  ربعم  هاکتعرس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131295866 :: 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

حلاصم حلاصم لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9090

هقطنم هقطنم حطس   حطس ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم هاکتعرس   هاکتعرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 9191
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لماک  تاقلعتم  هیاپ و  اب  هارمه   smart RK650 لدم رتالپ  رتاک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000088 زاین :  هرامش 

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

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ اباب   هارمه   هارمه   smart RK650smart RK650 لدم   لدم رتالپ   رتالپ رتاک   رتاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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هنزرو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرمیلپ یسرپ و  ینتب  ویناک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ مالعتسا  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101093739000031 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بساحم نارهت  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   10x20x40 cm زیاس یسرپ  ینوتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرمیلپ یسرپ و  ینتب  ویناک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ مالعتسا  قبط 

تسا هباشم  دک  ناریا 

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرمیلپ یرمیلپ وو   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب ویناک   ویناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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یلامش ناسارخ  یتعنص  یاه  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناتسا یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رباعم  یریگ  هکل  یسرتسد و  هار  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001130000027 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یرقاب  سدنهم  یاقآ  یلخاد 141  نفلت 05832249269  هرامش  اب  یلاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414965399 یتسپ :  دک  کالپ 248 ،  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  یناقلاط -  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2249269-0583  ، 32237643-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237656-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ناتسا .ناتسا یتعنص   یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش رباعم   رباعم یریگ   یریگ هکل   هکل وو   یسرتسد   یسرتسد هار   هار یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9494
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نارایماک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5528098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  یکیفارت  درز  گنر  مرگولیک  یئزج و 1000  ود  یکیفارت  دیفس  گنر  مرگولیک  دیرخ 2000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000101 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011950  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 2000 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011960  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 1000 دادعت : 

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

دوش یم  ماجنا  هام  فرظ 2  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت درز   درز گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   10001000 وو   یئزج   یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر مرگولیک   مرگولیک   2 0002000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595
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نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5528286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یباسحیذ ینارمع  ) یکیفارت مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000061 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09123317817 تاصخشم  قبط  ناغماد  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000082 زاین :  هرامش 

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

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09123317817 تاصخشم  قبط  ناغماد  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

یتعنص یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتراظن5527320 نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیناکم زادناراب  یارب  یتینما  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000147 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  ، دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  یریگراب و ...  یرادرابنا و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادناراب زادناراب یارب   یارب یتینما   یتینما برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا زکارم  رد  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قباطم  ینز  تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر ناسارخ  تخاسریز 

1101001022000656 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یرتچ  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینز ینز تعاس   تعاس هاگتسد   هاگتسد وو   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت وو   تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  فاقوا  لک  هرادا  یدورو  رلک  رپوس  کبتاموتا  تیروکس  برد  بصن  تخاس و  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمیلیم تماخض 10  رتم  یتناس  داعبا 230*240 

1101003826000037 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیربت کرا  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   mm 10 تماخض یعبرم  رتم  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه  هرامش  اب  تسویپ  لیاف  هعلاطم  نمض  ماهبا  لاوس و  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نایفیرش  سدنهم   09133851997

دشاب یم  نیوزق  تیروکس  هشیش  هباشم  دک  ناریا  (- دش دهاوخن  تخادرپ  هباشم  نیوانع  باهذ و  بایا  بصن  ، لمح تباب  یفاضا  هنیزه  هنوگچیه  )

8818613181 یتسپ :  دک  برغ ،  تارادا  عمتجم  بالقنا - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221881-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220170-038 :: 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

هداس هداس تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رامش ددرت  هاگتسد  هلاسکی 38 یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000114 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5527320 نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رامش رامش ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد 3838 هلاسکی   هلاسکی یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001056000047 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992802-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 83 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xrdl7shyqpuqe?user=37505&ntc=5527026
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5527026?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج ، تسویپ تاصخشم  تسیل و  ساسارب  ، ناهفصا ناتسا  حطس  رد  هبعش  یریوصت 30 تراظن  متسیس  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  لیمکت و  تسویپ 

1201001195000027 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تمیق هب  طوبرم   exel لیاف افطل  هجوت  : ، تسویپ تاصخشم  تسیل و  ساسارب  ، ناهفصا ناتسا  حطس  رد  هبعش  یریوصت 30 تراظن  متسیس  تازیهجت  بصن  - 
 . ددرگ لاسرا   construct_3000@bmi.ir لیمیا سردآ  هبداتس  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تبث  زا  سپ  هدش و  لیمکت 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا بصن و  زا  سپ  هجو  تخادرپ  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هدش  رکذ  هبعش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زور  تدمب 14  کناب  دات  خیرات 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب ،، ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد   هبعش   هبعش 3030 یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ لاسرا   لاسرا تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ هبهب   وو   لیمکت   لیمکت

103103
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ناجنز ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاهنادنزو  لک  هرادا  هتسب  رادمیاه  نیبرود  بصنو  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003461000001 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  باختنا  تیولا  رد  بسانم  تمیق  هموزر و  تامدخ ،  هئارا  تروص  رد  یموب  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا  جع - )  ) رصعیلو نیزنب  پمپ  بنج  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4516744661

33776800-024  ، 33778800-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33778806-024 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 104104
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5527673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یس  یپ  زکرم  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000658 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماسرد  یراذگراب  اضما و  هعلاطم  ریداقم  تسرهف  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم 
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

ینموم 08733285860 یاقآ 

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

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس جدننس یسیس   یپیپ   زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105
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ماج تبرت  ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KI-B75AL60A لدم  KDT ماد نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004883000034 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  نادنز  هدننک :  رازگرب 
KI-B75AL60A لدم  KDT ماد نیبرود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

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

KI-B75AL60A لدم  KDT ماد نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9576174515 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  رتمولیک 8  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52510111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52510555-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KI -B75AL60AKI -B75AL60A  لدم لدم   KDTKDT ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5528198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا  ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط   Dome و Bullet هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
023  - عاجش 31102392 سدنهم   : ینف سانشراک 

1101001049000067 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایزرمارف نیلیآ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 100 دادعت : 

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

تهج ، ددرگ لیوحت  نارهت  نانمس  هداج  رتمولیک 10  رد  عقاو  تکرش  رابنا  برد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یدوعسم  یاقآ   023-31102386 هرامش اب  رتشیب  تاعالطا 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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

DomeDome وو     BulletBullet هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ کرادم  قبط  هاگتسد  هتسبرادم 14  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003694000055 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدسا ینب   09131435929  . ددرگ همیمض  سامت  هرامشو  روتکاف  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   . دشابیم هدنشورف  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618744998 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32113061-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114011-034 :: 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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120074 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5528276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2 ناروتسر  تهج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیاس 1401/05/05 رد  جرد  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  یژرنا  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5527031 ریاس  ریوصت و  نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  هحفص 56)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادرهش5527108 یرهش  یاهنیبرود  هژورپ  تازیهجت  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

ناروتسر ناروتسر تهج   تهج یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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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 " ) " ) 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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

یتراظن5527320 نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناروتسر5528231 هاگتسد   NVR یریوصت تراظن  متسیس  تهج  قیقد  رازبا  یکدی  هحفص 29)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5528302 تیریدم  رازفا  مرن  گنیروتینامو -  لرتنک  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5528212 هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناروتسر5528231 هاگتسد   NVR یریوصت تراظن  متسیس  تهج  قیقد  رازبا  یکدی  هحفص 29)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

قیرح5527190 ءافطا  متسیس  یارجا  هحفص 36)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

ینز5527780 تعاس  هاگتسد  لرتنک و  سسکا  تازیهجت  تیگ و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هکبش5528352 مزاول  تاعطق و  ملق  هحفص 39)دیرخ 16  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 " ) " ) 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  44   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

نژوردیه5527397 دیفلوس  زاگ  پویت  هحفص 36)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دراگینوی5527777 هحفص 36)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ویتکا5528320 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  هحفص 36)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یترارح5528446 روتکتد  هحفص 36)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهشوب ژاساپ  یشک  دنب  هارمه  هب  تیلاتسون  لزاپ  یارجا  یدنب و  مرک  یزیر ،  نتب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000048 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهشوب ژاساپ  یشک  دنب  هارمه  هب  تیلاتسون  لزاپ  یارجا  یدنب و  مرک  یزیر ،  نتب  یارجا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرم رتم   500 دادعت : 

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

یرهشوب ژاساپ  یشک  دنب  هارمه  هب  تیلاتسون  لزاپ  یارجا  یدنب و  مرک  یزیر ،  نتب  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ژاساپ5527772 یشک  دنب  هارمه  هب  تیلاتسون  لزاپ  یارجا  یدنب و  مرک  یزیر ،  نتب  هحفص 81)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

ژاساپ ژاساپ یشک   یشک دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب   تیلاتسون   تیلاتسون لزاپ   لزاپ یارجا   یارجا وو   یدنب   یدنب مرک   مرک یزیر ،  ،  یزیر نتب   نتب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1101 10

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش5527108 یرهش  یاهنیبرود  هژورپ  تازیهجت  هحفص 56)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5527964 تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  تیفافش  هناماس  دیرخ  هحفص 24)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5528148(RFP  ) تسویپ یداهنشیپ  حرط  بلاق  رد  یربیاس  تینما  هرواشم  تامدخ  هحفص 24)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامتخاس5528302 تیریدم  رازفا  مرن  گنیروتینامو -  لرتنک  هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5527214 ساسارب  ، ناهفصا ناتسا  حطس  رد  هبعش  یریوصت 30 تراظن  متسیس  تازیهجت  بصن 
.ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  لیمکت و  تسویپ  لودج  ، تسویپ تاصخشم  و 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناروتسر5528231 هاگتسد   NVR یریوصت تراظن  متسیس  تهج  قیقد  رازبا  یکدی  هحفص 29)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناروتسر5528276 تهج  یریوصت  تراظن  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5527230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلقن لیاسو  ددرت  لرتنک  تراظن و  هژیو  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000109 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

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

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: 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

هیلقن5527230 لیاسو  ددرت  لرتنک  تراظن و  هژیو  حرط  هحفص 22)یارجا  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هیلقن هیلقن لیاسو   لیاسو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن هژیو   هژیو حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11 11 1 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 83 ھحفص 83 
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