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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 دادرم   دادرم   2222 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   ,147هکس 180 , 000147, 180 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس , 050 , 000140 , 050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   220رالد ,200220 سیئوس200, سیئوس کنارف   328,600328کنارف ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,300 , 00081 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,200242 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   83,58083,580لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,300 , 00051 ,300 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,40032 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,478یالط ,00013,478 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ375,340375,340دنوپ نپاژ نینی   دصکی   232دصکی ,800232 ,800

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7070))

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

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

زا 75 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

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

( یهگآ دادعت 21  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 14   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم هبنش  تعاس 10   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574555 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   تعاس 10   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم 1666 یربهار  ییوگخساپ و  تامدخ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1 ناشخرد  شبن  یلامش  کماللف  نابایخ  کناویا  راولب  برغ  کرهش   :: سردآ سردآ

96881816-021 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش یروآون  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02  / م ع / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک یزاس  یصخش  پاچ و  ور  ود  یکناب  تراک  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیتناژرآ نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
رهش یروآون  هعسوت و  تکرش  هناخریبد  فکمه ،  هقبط  کالپ 22  یقرش -  هچوک 16  یقهیب -  نابایخ 

یلخاد 526-507 - 43917000-513 یلخاد  43917000-021 :: 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

16661666 زکرم   زکرم یربهار   یربهار وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

تراک تراک یزاس   یزاس یصخش   یصخش وو   پاچ   پاچ ورور   ودود   یکناب   یکناب تراک   تراک نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم سوط  ماب  رهشغاب  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 7  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعومجم  قرب  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرایمه حرط  بلاق  رد   ) راد هگن  دوخ  لباک  اب  یلخاد  عیزوت  فیعض  راشف  هکبش  رتمولیک  ثادحا 8 

( بوصنم یاهروتنک  بلاق  رد   ) هطوبرم رازفا  مرن  اب  دنمشوه ) متسیس  تیولا  اب   ) قرب روتنک  ددع  بصن 200 
هکبش ) سنالاب  رباعم ، ییانشور ، تاقافتا ، یرادرب  هرهب  تایلمع  ماجنا 

گنیلیب رازفا  مرن  نیمات  یسرزاب و  راکهدب ، نیکرتشم  لصو  عطق و  ضوبق ، لوصو  یریگیپ  ضبق ، رودص  رازفا ، مرن  رد  تبث  تئارق ،  ) نیکرتشم تامدخ  ینابیتشپ 
یقفاوت یدروم و  هفرعت  اب  هعومجم  یقرب  هقرفتم  تامدخ 

.دش دهاوخ  ذخا  دادرارق  دقع  ماگنه  رد  زاین  دروم  یاه  همانتنامض  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  ینواعت  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط  کالپ 151  هنامث -  زابناج و  نیب  یسودرف - راولب  : سردآ  :: سردآ سردآ

37651070 :: 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

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 1401 / 002 :: یهگآ یهگآ هرامش   هصقانمهرامش یفیک  یبایزرا  کرادم و  لاسرا  یگدامآ و  مالعا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 09/06/1401 رد  هصقانم  دانسا  نارگ ،

torc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575683 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یپکوتف راگن و  رود  یاه  هاگتسد  یرادهگنو  سیورس  تروس ،  پاچ ،  یپک ،   ) هناخپاچ تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: رصتخم حرش 

یبناج مزاول  هیلک  اب  یفاحص  چناپ و  شرب ،  یپک و  هاگتسد  (3  ) لقادح نیمات  هناخپاچ و  زیهجت  - 
...یپک هاگتسد  (42  ) راگن و رود  هاگتسد  (68  ) هب طوبرم  هدوسرف  تاعطق  ضیوعت  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  ماجنا  - 

لاس کی  دادرارق :  تدم  - 

دنراد و یفاک  هبرجت  روکذم  هنیمز  رد  هک  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک  لایر - غلبم 106.000.000 هب  یکناب  همانتنامض  هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  یهاوگ  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  هلمج  زا  مزال  یاه  یهاوگ  یاراد 

اهنامیپ یقوقح و  روما  قاتا 211 - یتشهب – دیهش  نامتخاس  نارهت - تفن  شیالاپ  تکرش  رهش ، رقاب  هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

(42747-43040  ) یلخاد  55901021-51 سامت :  یاهنفلت   :: نفلت :: torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

 ( 43009 سکف هیدات  )  55209296 راگنرود :   :: 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

هعومجم هعومجم قرب   قرب روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

 ( ( یپکوتف یپکوتف وو   راگن   راگن رود   رود یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس تروس ،  ،  تروس پاچ ،  ،  پاچ یپک ،  ،  یپک  ) ) هناخپاچ هناخپاچ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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 75 ھحفص 6 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرهچ و5574604 صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ،
بعش رد  هطوبرم  تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک5575782 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ،  ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

گنیکراپ5576187 یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1363011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/23  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم هبنشکیعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575577 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا هدننک  حیحصت  ددع  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   3.750.000.000 نیمضت :

لایر  500.000 دانسا : دیرخ 

:: سردآ سردآ

33146225-024 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا هدننک   هدننک حیحصت   حیحصت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ( مود تبون   ) ناراکنامیپ یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   جنپهرامش زور  ات  خروم 1401/05/22  هبنش  زور  زا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

ابیز ناهفصا   :: عبنم خروم 1401/6/6عبنم هبنشکی  خروم 1401/6/5 و  هبنش  یاهزور   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
رهظ تعاس 12  ات  رثکادح 

5576187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفه هقطنم  یرادرهش  لباقم  نارمچ ، لپ  هواک ، نابایخ  ناهفصا ، : سردآ هب  کیفارت ، لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تسارح  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یلخاد 134  031134593737 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/001/ پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( صاخ یماهس   ) ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  بآ  تاسیسات  قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کراخ هریزج  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  قرب  و  « 

همانرب و نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  ای  زاگ و  تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب 

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: 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

گنیکراپ گنیکراپ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

تاسیسات تاسیسات قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: TEG 1401/270-08 seco و TEG 1401270-09و 10- یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
TEG 1401/270

خروم 1401/05/22 هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواس  اپیاس  ور  نب  تکرش  ییایمیش  داوم  رابنا  قیرح  یافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  هیهت  ییارجا  تایلمع  هرامش 1 - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هواس  اپیاس  ور  نب  تکرش  ژاتنوم  گنر و  نلاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  هیهت  - 2

ور نب  تکرش  هناخراک  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم  لمح  هیهت  ییارجا  تایلمع  - 3

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SEECO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  هس  رثکادح  تیاغل  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 10:00عبنم ات  هبنش 1401/06/05  زور   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
حبص

5575704 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 10:30  رد   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/06/05

مالعا و متسیس  اهتخاسریز  یزاس  هدامآ  روظنم  هب  زاساوه  یاهقاتا  هناخ ،  روتوم  زا  ییاهشخب  ریمعت  یزاسزاب و  یزاسهب ،  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اب هینبا  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش  زا  دنک ، مادقا  هصقانم  بلاق  رد  لیذ  تاصخشم  قبط  نارهت  رصاعم  یاهرنه  هزوم  نامتخاس  قیرح  یافطا 

دوش یم  توعد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 2  اب  تاسیسات  هتسروا  هیاپ 
نامتخاس قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  اهتخاسریز  یزاس  هدامآ  روظنم  هب  زاساوه  یاهقاتا  هناخروتوم  زا  ییاهشخب  ریمعت  یزاسزاب و  یزاسهب ،  : هصقانم عوضوم 

نارهت رصاعم  یاهرنه  هزوم 
نارهت رصاعم  یاهرنه  هزوم  هژورپ  نارهت -  رهش  نارهت -  ناتسا  : هژورپ یارجا  لحم  - 

لایر نویلیم  دودح 000 ر88  غلبم  : هژورپ هیلوا  دروآرب  - 
هام  6: تایلمع یارجا  نامز  تدم  - 

هب دقن  هجو  یزیراو  شیف  لصا  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  لایر )  نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  راهچ  لایر (  نیمضت 000ر000ر 4٫400  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالسا داشراو  گنهرف  ترازو  مان  هب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هرامش 140481  باسح 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاسلج  نلاس  لحم   :: 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

یافطا یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس هیهت   هیهت متسیس - - متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 88

یافطا یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس اهتخاسریز   اهتخاسریز یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ روظنم   روظنم هبهب   زاساوه   زاساوه یاهقاتا   یاهقاتا هناخ ،  ،  هناخ روتوم   روتوم زازا   ییاهشخب   ییاهشخب ریمعت   ریمعت وو   یزاسزاب   یزاسزاب یزاسهب ،  ،  یزاسهب ناونع : : ناونع
رصاعم رصاعم یاهرنه   یاهرنه هزوم   هزوم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح

99
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000017000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575739 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یاهتخاس  ریز  یزاس  هدامآ  روظنم  هب  زاساوه  یاهقاتاهناخروتوم  زا  ییاهشخب  ریمعت  یزاسزاب و  یزاسهب ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رصاعم  یاهرنه  هزوم 

یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تاسیسات  هینبا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

88,600,274,823 یلام :  دروآرب 

لایر   4,440,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/10/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تنواعم - موس هقبط  - یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  - کلملا لامک  نابایخ  - ناتسراهب نادیم   ، 1149943381 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینارمع یاه  هژورپ  رب  تراظن  هرادا  - عبانم تیریدم و  هعسوت 

:: 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

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

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R4-1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سراف جیلخ   :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

P/F GAS DETECTOR TRANS EXP دیرخ - 
لایر  دروآرب 17.833.700.000  غلبم  - 

لایر راک 891,685,000  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تامدخ  هرادا  مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ

6471-07731316468 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هزوم هزوم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یزاس   یزاس هدامآروظنم   هدامآروظنم هبهب   زاساوه   زاساوه یاهقاتا   یاهقاتا هناخروتوم   هناخروتوم زازا   یشخب   یشخب ریمعت   ریمعت وو   یزاسزاب   یزاسزاب یزاسهب ، ، یزاسهب ناونع : : ناونع 1010

P/F GAS DETECTOR TRANS EXPP/F GAS DETECTOR TRANS EXP  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  حبص  تعاس 08:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس  قیرط  زا  خروم 1401/05/29  هبنش  زور  تعاس 16:15 

رگراک راک و   :: عبنم هبعبنم هیهت و  و"ج " ب " "، " فلا "، " یفیک یبایزرا  یاه  تکاپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/13- هبنشکی  زور  تعاس 10:55  ات   PDF یاه لیاف  تروص 

خروم 1401/06/13 هبنشکی  زور  تعاس 10:55  ات  لاسرا 

5574552 :: هرازه هرازه خروم 1401/06/13دکدک   هبنشکی  زور  زور  تعاس 11  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تشادرب  سیورس  یزادنا  هار  روظنم  هب  روشک  قرب  یژرنا  شجنس  یاهروتنک  تئارق  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع تارباخم  زا  هدافتسا  اب  هکبش  حطس  زا  یژرنا 

دادرارق  هلدابم  خیرات  زا  هام   6: الاک لیوحت  تدم 
( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  شیاشگ  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.SETADIRAN.IR سردآ هب 
هداد رثا  بیترت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  زا  جراخ  هلصاو  یاهداهنشیپ  هب  دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

.دش دهاوخن 

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  هدوزفا )  شزرا  رب  تایلام  لایر  دانسا و 18،000  دیرخ  لایر   200،000  ) لایر غلبم 218،000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دصناپ نویلیم و  تفه  داتفه و  دصراهچ و  درایلیم و  کی   ) لایر  1 غلبم 477،500،000 ، لداعم  هصقانم  دانسا  قباطم  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هدرپس 

لایر رازه 

هکبش تیریدم  تکرش  یمسای - نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - : یناشن هب  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
ناریا  قرب 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  ءایبنالا -  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای - دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - شیاشگ 
نامتخاس ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  ءایبنالا -  متاخ  ناتسرامیب  بنج  ۔یمسای  دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - یناشن  هب  لاسرا 

قاتا 227 تیریدم 

ای 021-85162378  85162370 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR http://igmc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.tavanir.org.ir http://iets.mporg.ir

021-88644786 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیورس سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار روظنم   روظنم هبهب   روشک   روشک قرب   قرب یژرنا   یژرنا شجنس   شجنس یاهروتنک   یاهروتنک تئارق   تئارق تهج   تهج یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یمومع یمومع تارباخم   تارباخم زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   هکبش   هکبش حطس   حطس زازا   یژرنا   یژرنا تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب

1212
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574603 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تشادرب  سیورس  یزادناهار  روظنم  هب  روشک  قرب  یژرنا  شجنس  یاهروتنک  تئارق  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع  تارباخم  زا  هدافتسا  اب  هکبش  حطس  زا  یژرنا 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشادرب سیورس  یزادناهار  روظنم  هب  روشک  قرب  یژرنا  شجنس  یاهروتنک  تئارق  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یمومع تارباخم  زا  هدافتسا  اب  هکبش  حطس  زا  یژرنا  تاعالطا 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,477,500,000 نیمضت :  غلبم 
هصقانم دانسا  رد  جردنم  مرف  اب  قباطم  ًانیع  اهکناب  زا  یخرب  یوس  زا  رداص  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشابیم  دودرم  داهنشیپ  هصقانم  نویسیمک  صیخشت  هب  هئارا و  تروص  رد  هدوبن و  لوبق  لباق  اذل  دنشاب  ¬ یمن
10:55 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - ایبنالا متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای -  دیشر  خ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب   - رصعیلو خ  نارهت -  ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش 

:: 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

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

170/13-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/25هرامش خیرات 1401/05/19  زا   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما راگدای   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعا 19:00  سات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574637 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجت  تالآ و  قاری  هارمه  هب  مق  ناتسا  قرب  یو  رین  عیزوت  تکرش  یرون  ربیف  هکبش  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   96/800/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401/06/07  : فلا و ج تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات 

تلود  ناوخشیپ  تامدخ  رتفد  یروهمج  راولب  یادتبا  ع )  ) نیسح ماما  نادیم  بنج  دهاش  راولب  دیحوت  نابایخ  مق   :: سردآ سردآ
تلود ناوخشیپ  تامدخ  رتفد  ایمیک  نامتخاس  هچوک 1  شبن  ییاوه  یورین  لپ  یدیعس  نادیم  مق 

اهدادرارق 38818938-025 تاصقانم و  هرادا 

02536703534-02538904901-0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir/Login.aspxنفلت 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

قرب قرب یژرنا   یژرنا شجنس   شجنس یاهروتنک   یاهروتنک تئارق   تئارق تهج   تهج یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

تکرش تکرش یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 75 ھحفص 12 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یاه  ناتسا  یتسیزهب  یعامتجا  یاه  تیروف  زکارم  یصاصتخا  هکبش  اب  میس  یب  هناماس  رارقتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک  یتسیزهب  نامزاس  شخب ، ضایف  دیهش  نابایخ  رهش ، کراپ  یلامش  علض  سردآ  هب  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
عبانم  تیریدم و  هعسوت  تنواعم  رتفد  مراهچ  هقبط  روشک ، یتسیزهب  نامزاس  شخب ، ضایف  دیهش  نابایخ  رهش ، کراپ  یلامش  علض  : هصقانم یرازگرب  لحم 

رتشیب 66760827  تاعالطا  بسک  تهج  روشک )  یتسیزهب  نامزاس   ) رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا 
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم 

یلخاد 2213 و 2498  9-66702001 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگدننک نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم ات  یگدامآ  مالعا   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناضمر دیهش  تارباخم  زکرم  ینیمخ و  ماما  تخاسریز  زکرم  لصاف  دح  کیرات  یرون  ربیف  رات  هراجا 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8028 و 02127654393  0212765400 :: نفلت :: https://sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب یتسیزهب یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه تیروف   تیروف زکارم   زکارم یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش اباب   میس   میس یبیب   هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 1515

کیرات کیرات یرون   یرون ربیف   ربیف رات   رات   22 هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5575702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ زکرم  هب  نارهت  رهش  رد  تخاسریز  تکرش  یمالسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  زکارم  زا  لاقتنا  رتسب  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لتیار تکرش  کیرتکلا 

رهش رد  تخاسریز  تکرش  یمالسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  زکارم  زا  لاقتنا  رتسب  ناگدننک  نیمأت  ییاسانش  ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  لتیار  یطابترا  تامدخ  تکرش 
تسا هدومن  لیذ  طیارش  اب  لتیار ، تکرش  کیرتکلا  سراپ  زکرم  هب  نارهت 

 ( Imam-Pars و LCI-Pars یاهریسم رد  زا Dark Fiber,POTN SDH VPLS و ...  معا  لاقتنا  یاه  سیورس  هئارا  تیلباق  ( 1
رد هدش  رکذ  شرازگ  هئارا  هوحن  : هتکن نیمأت  لباق  یاه  تروپ  عون  نشکتورپ و  نیمأت  ناکما  دناب ، یانهپ  نازیم  سیورس ، عون  صوصخ  رد  یلیصفت  شرازگ  هئارا  . 2

دش دهاوخ  یناسر  عالطا  ناوخارف  تلهم  مامتا  زا  سپ  ابقاعتم  دنب 2 ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8028  02127654000 :: نفلت :: HTTP://SAMA.RIGHTEL.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: PROCUREMENT@RIGHTEL.IRسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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

ناگدننک نیمات  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  یگدامآ  مالعا   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5575703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناضمر دیهش  تارباخم  زکرم  کیرتکلا و  سراپ  رتنس  اتید  لصافدح  یرهش  لاقتنا  تیفرظرپ  یاه  سیورس  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقتنا لاقتنا رتسب   رتسب ناگدننک   ناگدننک نیمأت   نیمأت ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1717

یرهش یرهش لاقتنا   لاقتنا تیفرظرپ   تیفرظرپ یاه   یاه سیورس   سیورس ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0008 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  برغ  هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  ینف  ینابیتشپ  ییویدار و care و  هکبس  یزاس  هنیهب  یراذگاو و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم 55745551666 یربهار  ییوگخساپ و  تامدخ  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ و5574604 صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ،
بعش رد  هطوبرم  تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک5575782 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ،  ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هاگورین5576079 رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزاس  هدایپ  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکراپ5576187 یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     carecare وو   ییویدار   ییویدار هکبس   هکبس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یهگا 1362920 هسانش   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یاهروحم  یاهلپ  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  لیردنه و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یاههار  حطس  رد  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و 
دابآ دسا  رذگ  رانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا و  یاهولبات  بصن  هیهت و 

هیحان 1  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  , ظفح
هیحان 2 نز  کمشچ  غارج  ییانشور و  متسیس  ریمعت  یادهگن و  ظفح و 

نیگنس همین  تالآ  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 
نیگنس تالآ  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 

دابآ دسا  هندرگ  هسام  کمن و  رابنا  هلوس  ثادحا 
لک هرادا  تالآ  نیشام  تهج  خی  دض  سیرگ و  / نغور دیرخ 

1401/05/24 خیرات هناماس  رد  هصقانم  راشتنا  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   :: سردآ سردآ

08134228154 :: 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

ص)  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  هزاس  هار  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسیدرپ ناجرو  ریسم  ندرک  هطخ  راهچ  هاگراک  رد  لیوحت  هیرشن 101 و  ساسا  رب  ینف  تاصخشم  قبط  ساسا  حلاصم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3.750.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 3719998367 دک  کالپ 102  لک  یرتسگداد  زا  دعب  یدباع  دیهش  راولب  ناگدازا  نادیم  مق   :: سردآ سردآ

یلا 407 یلخاد 400   36625178-025 :: 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

یاهلپ یاهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ وو   لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

ساسا ساسا حلاصم   حلاصم 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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یقرش ناجیابرذآ  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1361908 یهگا هسانش   :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش رشن  خیرات  زا  زور  تدم 5  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ربخ شوخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 870700 ) رتمولیک 770500  لصاف  دح  دابآدنش ( رذگریز  نانک و  هزوک  رتسبش -  روحم  مئالع  بصن  هیهت و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  79/822/724/561: دروارب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزاسرهش هار و  لک  هرادا  هناخریبد  ترایز -  جح و  نامزاس  بنج  تنج -  نابایخ  هیرظنم -  زیربت -   :: سردآ سردآ
مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد 

0211456-04134783040 :: 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

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575958 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/09/08دکدک   رایتعا  خیرات   - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  نویسادنوف  لکد و  یارجا 8  بصن و  لمح  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 12/480/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2222

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود نویسادنوف   نویسادنوف وو   لکد   لکد   88 یارجا   یارجا وو   بصن   بصن لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576077 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 61900000000 

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  تاکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5576187 یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001036000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هرهچ و  صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  بعش  رد  هطوبرم 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم تهج   تهج رنیت   رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

بعش بعش ردرد   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت ربرب   ینتبم   ینتبم تاناما   تاناما قودنص   قودنص ددرت   ددرت هناماس   هناماس   9090 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وردوخ ناریا  نانکراک  یسدنهم  ینف  تامدخ  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناسارخ

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

ناگدننک نیمات  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م/170 170 و 1401/005 - م / 170 و 1401/006 -   / م - 1401/007 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش دانسا  لیوحت  لیمکت و  تفایرد و   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا  1401/5/22

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

5575589 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/05/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرکرک  یقرب  برد  هاگتسد  یزادنا 8  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
بوغرم یناتسکاپ  جنرب  مرگولیک  رادقم 60000  - 

دمجنم غرم  لسنیش  مرگ  ولیک  رادقم 15000  - 

تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  کی  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تعاس 8 زا  یراک  یاهزور  رد  ناسارخ  وردوخ  ناریا  نانکراک  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ینواعت  یناگرزاب  دحاو  زا  یروضح  تروصب  : هصقانم دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یلا 15

یگدنیامن یناقوف  هقبط  -45 یچغارچ شبن  - دهشم ناسارخ ، وردوخ  ناریا  نانکراک  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ینواعت  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم 
یلا 15 تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد  یناگرزاب  دحاو  وردوخ -  ناریا   3071

09153831417 - 09155219482 :: نفلت :: tfmikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمجنم دمجنم غرم   غرم لسینش   لسینش بوغرم -  -  بوغرم یناتسکاپ   یناتسکاپ جنرب   جنرب یایا -  -  هرکرک   هرکرک یقرب   یقرب برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005867000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575782 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ  یدرونایردو  دنب  لک  هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، لمح ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمرخ  یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشمرخ  یدرونایردو  دنب  لک  هرادا  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، لمح ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
65,717,590,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,285,879,500 نیمضت :  غلبم 

هنو داتفهو  دصتشه  نویلیم و  جنپو  داتشهو  تسیودو  درایلیم  هس  فورحب (  لایر و  غلبم 3285879500 دیاب  هصقانمرد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
کناب داتدروم  یلام  تاسسومو  یصوصخ  یاهکناب  یتلود ،  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  هک  هدش  تسویپ  مرف  قباطم  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر ) دصناپ  رازه و 

مانب یزکرم –  کناب  باسح 690100004101064571214879  هب  هجو  زیراو  شیف  لصا  دنیامن  هئارا  دشاب ، زور  لقادح 90  رابتعا  اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم 
دنیامن  هئارا  رهشمرخ  ردنب  تخادرپ  نادرگ  هاوخنت  یدرونایرد –  ردانب و  نامزاس 

10:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس   - رهشمرخ یدرونایردو  ردنب  لک  هرادا  - یدولوم دیهش  نادیم  - رهشمرخ  ، 6415913141 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001135000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575788 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قبط  یفیک  یبایزرا  نودب  یلم  کناب  هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  دانسا  قبط  یفیک  یبایزرا  نودب  یلم  کناب  هبعش  هدفه  تهج  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  رهمگرزب  راهب و  لصاف  دح  یلامش  رهمگرزب  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن لمح ، ، لمح  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یدالوف یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 75 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yt4vjvqk6lwse?user=37505&ntc=5575782
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5575782?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vrdsl5raeblgf?user=37505&ntc=5575788
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5575788?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5576187 یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم یهگاعبنم نیا  مود  تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هد  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  حالصیذ  راکنامیپ  هب  ار  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینمیا تیحالص  دات  همانیهاوگ  هدش و  یسرباسح  یلام  یاهتروص  تیلاعف و  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 4.300.000.000  غلبم  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ناراکنامیپ 

:: سردآ سردآ

:: 04134448095 و 34496274 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  تیریدم  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هشیدنا یاوآ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575769 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ درجورب ، یتخت  نادیم  هبعش  رد 10 دوخ  زاین  دروم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مدقم یمتسراضر  دیهش  دابآ ، مرخ  ادهش  نادیم  دابآ ، مرخ  تیالو  راولب  زردوگیلا ، ینیمخ  ماما  نابایخ  تشدهوک ، بارگ  تشدهوک ، ینانهوک  درجورب ، مولعلارحب 

دابآ مرخ  رازاب  روما ، هرادا  دابآ ، مرخ 

نیمضت 1.100.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

هیاد موس -  هقبط  ناتسرل - بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  کناب  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  نادیم  دابآ -  مرخ  : هاگتسد سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یزادرپراک

06633312814 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نکاما   نکاما وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2929

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 75 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ean34226jmcbw?user=37505&ntc=5575554
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نیمار قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/205 م یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576079 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام قفا  هاگورین  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یزاس  هدایپ  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا : دیرخ 

لایر  7.062.828.360 نیمضت :

یرادرب هرهب  تنواعم  یوفص  باون  دیهش  راولب  یادتبا  یناهبهب  هللا  تیآ  راولب  زاوها  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   06132266686 - 32242835 :: نفلت نفلت
02185193768 - 88969737

www.setadiran.ir iets.mporg.ir http://tender.tpph.ir :: 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

هرهچ و5574604 صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ،
بعش رد  هطوبرم  تازیهجت 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یریوصت5575958 تراظن  یاه  نیبرود  نویسادنوف  لکد و  یارجا 8  بصن و  لمح  هحفص 15)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ5576187 یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین هاگورین ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 75 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/saekvqqlen2e3?user=37505&ntc=5576079
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5576079?code=37505
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  دافم  قبطدشاب  یم  هباشم  الاکدک  هطوبرم  سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درمناوج سامت 021-64573069  نفلت.دادرارق  سیون  شیپ 

1101001017000373 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   DOURAN DSGATE-TRAFFIC ANALYZER یتراجت مان   DSGate-Traffic Analyzer لدم هکبش  یموب  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   کیفارت   کیفارت لیلحت   لیلحت هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ 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 :

زا 75 ھحفص 23 
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط   RFP ساسارب هژورپ  لرتنک  یرادباسح  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000070 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیرا هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  رواک   DVD عون تاکرادت  دیرخ و  تیریدم  متسیس  ریز  سیرا  یرادا  یلام و  عماج  راکهار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیون هنایار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب اددجم  تکرش  یاضماو  رهم  اب  لیمکت و  ار  مرف  لماک  هعلاطم  زا  دعب  افطل  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  انمض.دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش  10:00  - 1401/05/18 عورش :  خیرات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
13:30  - 1401/05/25 نایاپ : 

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  زاوها  هر ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  کرادم  دحاو  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  ماجنا  مالعتسا  موس  هرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 300000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
220,000,000 لایر همانتنامض : غلبم 

:: 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

RFPRFP ساسارب ساسارب هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم دحاو   دحاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GIS طیحم رد  کاخ  بآ و  یاه  هژورپ  تبث  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000181 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هصقانم رد  تکرش  تهج  یکناب  همان  تنامض  هئارا  - دوشیم ماجنا  دانسا  قبط  یبایزرا  بآ )  َ هیاپ ) دشاب مزال  تیحالص  یاراد  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا 

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یکشزپ 

1101060040000191 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  دانسا  هیلک  یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32122658-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS طیحم   طیحم ردرد   کاخ   کاخ وو   بآبآ   یاه   یاه هژورپ   هژورپ تبث   تبث تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3535

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  هربراک  دروآرب 5  هرتم و  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000077 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درکرهش زاگ  یحایر -  سامت 09139816521  هرامش  هکبش -  تحت  هربراک  دروآرب 5  هرتم و  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هربراک   هربراک   55 دروآرب   دروآرب وو   هرتم   هرتم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 75 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/689tggsfd4dds?user=37505&ntc=5575206
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5575206?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنالوبمآ یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  قبط 

1201003912000366 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

( سدسرم طقف  ) دشاب سدسرم  لصا  تاعطق  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

لیاف  1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخادرپ 40 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
دشابیم دات  دروم  سدسرم  کرام  طقف 
دشابیم تساوخرد  دروم  سنج  ملق   107

( دامرفب تقد  افطل   ) هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
ناینامحر 09177314788

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سنالوبمآ   سنالوبمآ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش الاک  تامدخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003120000068 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهش و  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1911913311 یتسپ :  دک  -پ60 ،  ورس نابایخ  - دامادریم زا  رتالاب  - رصعیلو نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86084650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86084650-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش الاک   الاک وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  ید  مهن  ینامرد  یشزومآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت  یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم زا  کیره  رد  یرجم ، طسوت  تازیهجت  یکشزپ  ریواصت  یزاسهریخذ  لاسرا و  یرازفامرن  هناماس  داجیا  زا  تسا  ترابع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادربریوصت 

امرفراک رظن  تحت 
1201091223000151 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ید  مهن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرادربریوصت  زکارم  زا  کیره  رد  یرجم ، طسوت  تازیهجت  یکشزپ  ریواصت  یزاسهریخذ  لاسرا و  یرازفامرن  هناماس  داجیا  زا  تسا  ترابع  - 

نامز  تدم  رد  امرفراک  هب  هدشدأت  یژولویدار  صصختم  کشزپ  طسوت  نومزآ  ره  شرازگ  هئارا  هرامش 1 و  تسویپ  حرش  هب  امرفراک  رظن  تحت 
.ررقم

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابجا  هناماس  رد  یرازگرابو  یتسویپ  یاهمرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9518831166 یتسپ :  دک  ید ،  مهن  ناتسرامیب  راتسرپ -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52221790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرجم یرجم طسوت   طسوت تازیهجت   تازیهجت یکشزپ   یکشزپ ریواصت   ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   لاسرا   لاسرا یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS و( رتنس اتید  زا  جراخ  ) هکبشویسپ یتنیالک  هیاپ  یاهرازفا  مرن  ، یرازفا تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000036 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 7 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581392-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط   L-ASA5545-TAMC-3Y وکسیس لاوریاف  سنسیالدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000138 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ردنفید  تیب  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  امنهار  هچرتفد  سنسیال و  تراک  هارمه  هب   DVD هربراک جنپ  سوریو  یتنآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

کیرتکلا ردب  هدننک 
تس 1 دادعت : 

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

تسویپ ءاهب  مالعتسا  ینف  تاصخشم  قبط   L-ASA5545-TAMC-3Y وکسیس لاوریاف  سنسیالدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   (( رتنس رتنس اتید   اتید زازا   جراخ   جراخ )) هکبشویسپ هکبشویسپ یتنیالک   یتنیالک هیاپ   هیاپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ،، یرازفا یرازفا تخس   تخس یاه   یاه هنیمز   هنیمز ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4141

وکسیس وکسیس لاوریاف   لاوریاف سنسیالدیرخ   سنسیالدیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  تسویپ - ) دادرارق  قبط   ) ورین ود  اب  تسویپ )  ) دادرارق بلاق  رد  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09194336269 یبلاط سدنهم  مناخ 

1101003199000025 زاین :  هرامش 
( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/01 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما ورهم  لیمکت  زا  سپ   ( تارغت سیسات و  یهگآ  همانساسا +  هریدم + تئیه  یلم  تراک  همانسانش و  یپک  + تمیق داهنشیپ  دادرارق +  ) دانسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم مالعا  هدنرب  لک  هرادا  تسارح  دات  زا  سپ  تکرش.ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصبو 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون سکام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002278 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیما  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم   DWDM یرون سکام  متسیس  تاعالطا  لاقتنا   Trans-OTN-9UX تروپ تراک 8  الاک :  مان 

نیما یرون  تاطابترا  یروانف 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4343

یرون یرون سکام   سکام ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی یاهاتسرهش   CGS هاگتسیا یاه 17  نکمرگ  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091426000133 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا یاه  1717   یاه نکمرگ   نکمرگ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 4545

ABB ELECTRICAL DEVICEABB ELECTRICAL DEVICE ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ABB ELECTRICAL DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002487 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
راب هفاضا  هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

راب هفاضا  هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نامز هلر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یسامت دنچ  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMMUNICATION PROCESSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000633 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ود هقطنم  نارهت -  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .تراک  RTU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094379000039 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
اهتسپ و تخاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IDS هدنزاس عجرم   IDS850 لدم یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات   RTU تراک الاک :  مان 

( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت 
ددع 32 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .تراک  RTU :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COMMUNICATION PROCESSORCOMMUNICATION PROCESSOR ناونع : : ناونع 4747

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تراک   .تراک RTURTU ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 75 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q9c94rqbfwly2?user=37505&ntc=5575202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5575202?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/upare53d2vqtr?user=37505&ntc=5575357
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5575357?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000057 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. اه تسویپ  قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  گنیروتینام  قاتا  یاضف  شرتسگ  تساوخرد  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.اه تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا   ) یتساوخرد تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  هناماس  دیرخ  ییاتسور :)  یندیماشآ 22  بآ  نیمات  یوخ (  ناتسرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)
1101005390000430 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ESD لدم یتعنص  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاصلا تسا .) هباشمدک  ناریا   ) یتساوخرد تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  هناماس  دیرخ  ییاتسور :)  یندیماشآ 22  بآ  نیمات  یوخ (  ناتسرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945316-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(.(. اهاه تسویپ   تسویپ قبط   قبط  ) ) ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا یاضف   یاضف شرتسگ   شرتسگ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4949

یرتم یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -ON/OFF CONTROL VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000189 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  لرتنک  لاکیناکمورتکلا  یتراجت  مان   BH-ER-93 لدم یمیشورتپ  تفن و  تعنص  دربراک  موینیمولآ  سنج  گنیرتیم  یجورخ  ولو  رلرتنک  الاک :  مان 
وزاب نازاسهب  یتعنص  هورگ 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  زاین  دروم  لماک  ریش  اضاقت  ود  هرامش  متیآ.دشاب  یم   Dis play Unit اهنت اضاقت  کی  متیآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ON/OFF CONTROL VALVEON/OFF CONTROL VALVE ناونع : : ناونع 5151
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کارا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تلاصا  یسررب  تهج  هنومن  لاسرا.دشاب  هتشاد  ار  ییارحص  ءافطا  تایلمع  ناکما  هک  تیفیک  اب  ینیزنب  قیرح  ءافطا  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تایلمع  دحاو  دات  و 

1101094219000006 زاین :  هرامش 
کارا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   BV900 لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تایلمع  دحاو  دات  الاک و  تلاصا  یسررب  تهج  هنومن  ناونع  هب  هاگتسد  کی  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  اهالاک  لاسرا  هنیزه 

3818145651 یتسپ :  دک  ینمیا ،  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  سدقراولب  ینیمخ  یفطصم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691125-086  ، 33663333-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33691125-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیزنب ینیزنب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 5252
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همان و تنامض.تسویپ  دادرارق  قبط  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رد  یلم  کناب  بعش  هیلک  یناشن  شتآ  یاهلوسپکژراش  دیدزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرورض  دانسا  یراذگراب  ندومن و  روهمم 

1101001135000057 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن و روهمم  همان و  تنامض.تسویپ  دادرارق  قبط  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رد  یلم  کناب  بعش  هیلک  یناشن  شتآ  یاهلوسپکژراش  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرورض  دانسا  یراذگراب 

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپکژراش   یاهلوسپکژراش وو   دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع 5353
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هتفریذپ  نارهت  لخاد  ناگدننک  نیمات  دیهد  تمیق  تسویپ  لیاف  تاصخشم  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هزور  روتکاف 45  تخادرپ  دشابیم  هاگشناد  رابنا  لیوحت  لحم 

1101030708000308 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 45 قمع  U 9 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732442-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   راددلیش -  -  راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454
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ناودام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDH-AR-16E1+4GE یرون = ربیف  لانیمرت  نیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050065000001 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناودام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-240 لدم  SDH یژولونکت هیاپ  رب   SM یرون ربیف  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591196793 یتسپ :  دک  ناودام ،  یرادرهش   . تخس یس  هداج  جوسای -  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33312221-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312565-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوفاشف شخب  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EG0300FBLSE لدم  HP 300GB 10K SAS دراه

1101093870000004 زاین :  هرامش 
هیوفاشف شرورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10K SAS لدم  GB 300 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دریگیم ماجنا  الاکدات  لیوحت و  زا  دعب  هدوب و  دقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

1833155583 یتسپ :  دک  کالپ 49 ،  هزیوه  یادهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  راولب  دابآ  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56224013-021  ، 56225881-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89776523-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PDH-AR- 16E1+4GEPDH-AR- 16E1+4GE یرون = = یرون ربیف   ربیف لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال ناونع : : ناونع 5555

EG0300FBLSEEG0300FBLSE  لدم لدم   HP HP 300GB 300GB 10K 10K SASSAS دراه   دراه ناونع : : ناونع 5656
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع 100 تینوی  کر 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000111 زاین :  هرامش 

ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قمع 100 تینوی  کر 42  - 

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

1401/05/29 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  لحم و  رد  لیوحت  یلام - لوئسم  دهعت  اب  راد  تدم  تخادرپ  یمازلا -  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 قمع   قمع تینوی   تینوی   4242 کرکر   ناونع : : ناونع 5757
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یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق ههام و  یتناراگ 24  اب  ( Original & New  ) دیدج یلصا و   WS-C2960X 24TS-L لدم تروپ  چیئوس 24  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ یتایلامروما  لک  هرادا  تهج  ندوب  رتسیجیر 

1101001216000077 زاین :  هرامش 
یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسوبمد دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 4500  تروپ  هکبش 24   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 WS-C2960X 24TS-L لدم تروپ  چیئوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  یتناراگ 24  اب  ( Original & New  ) دیدج یلصا و 

ندوب رتسیجیر  لباق 

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباق لباق وو   ههام   ههام یتناراگ  2424   یتناراگ اباب   ( ( Original & NewOriginal & New  ) ) دیدج دیدج وو   یلصا   یلصا   WS-C2960X 24TS-LWS-C2960X 24TS-L لدم   لدم تروپ   تروپ چیئوس  2424   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناتسزوخ ناتسزوخ یتایلامروما   یتایلامروما لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج ندوب   ندوب رتسیجیر   رتسیجیر

5858
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  اب  هارمه  هکبش  چیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000089 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-48TS-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  ًادج  یتسویپ ، گربراک  هعلاطم  نودب  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هیذغت  عبنم  هکبش -  لباک  کتف -  یس  لا  یپ   - مدوم 5005 ویدار  مدوم 5023 -  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001340000079 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارابتعا لحم  زا  تخادرپ.دشاب  یم  لمع  کالم  تسویپ  ینف  تاصخشم  .دشاب  یم  تساوخرددروم  یالاک  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دعب  هام  تخادرپ 6  لاس و  دیسر 3  رس  اب  هنازخ  دانسا  و 50 % دقن 50 % هوجو  تروصب  ینارمع 

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ گربراک   گربراک ردرد   جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه هکبش   هکبش چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم هکبش -  -  هکبش لباک   لباک کتف -  -  کتف یسیس   لالا   یپیپ   -- مدوم   مدوم ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک الاک  دک  مالعتسا (  مرف  ینف  تاصخشم  قبط  دادعت و  هب   HARD SERVER و STORAGE و SERVER HPE دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  مالعتسا  مرف  دیرخ  کالم  تسا و 

1101000219000062 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
رگن هدیا  هنایار  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   C8R15A لدم  HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ کالم  تسا و  یلک  الاک  دک  مالعتسا (  مرف  ینف  تاصخشم  قبط  دادعت و  هب   HARD SERVER و STORAGE و SERVER HPE دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  هدومن و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  لماک  روطب  پاچ و  ار  تسویپ  مرف  دیاب  هدنشورف  تکرش  هک  یتسویپ  دشاب ) یم  مالعتسا  مرف 

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359563-061  ، 33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تسا   تسا یلک   یلک الاک   الاک دکدک   مالعتسا (  (  مالعتسا مرف   مرف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وو   دادعت   دادعت هبهب     HARD SERVERHARD SERVER وو     STORAGESTORAGE  وو   SERVER HPESERVER HPE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دیرخ   دیرخ کالم   کالم

6161

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

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

زا 75 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xl7qejv2yuhtz?user=37505&ntc=5575662
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5575662?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطقن یارب 30.000  تنرتنیا  رتسب  رب  تاسلج  میرتسا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001153000015 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  اب  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک اب  شفنب  نرتسو  تیابارت  دراه 6  هارمهب   7732NI-K4 لدم نژیوکیاه  دنرب  " احیجرت لاناک  ردوکر 32  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  دوش - گنهامه 

1101090049001824 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدرمناوج زورهب  هدننک  هضرع  عجرم   S.VISION یتراجت مان   GB 32 تیفرظ  DVR لاناک هکبش 32  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا دوش - گنهامه  سانشراک  اب  شفنب  نرتسو  تیابارت  دراه 6  هارمهب   7732NI-K4 لدم نژیوکیاه  دنرب  " احیجرت لاناک  ردوکر 32  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا -  یرادا  هام  جنپ  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطقن هطقن   30 .00030 .000 یارب   یارب تنرتنیا   تنرتنیا رتسب   رتسب ربرب   تاسلج   تاسلج میرتسا   میرتسا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6262

لاناک لاناک   3232 ردوکر   ردوکر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6363
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TDBPS2016EQG لدم تروپ  هکبش 16  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000053 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
TDBPS2016EQG لدم تروپ  هکبش 16  چیوس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09125401899 لوئسم  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1114-PHD-16048 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-30هرامش عورش 20-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5575950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TDBPS2016EQGTDBPS2016EQG لدم   لدم تروپ   تروپ   1616 هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6464

رورس رورس دراه   دراه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6565
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1118-PHS-15213 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-30هرامش عورش 20-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5575954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-862-1215 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5575997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 24-05-1401 عورش 20-05-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  پنویک - هکبش  تحت  زاس  هریخذ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

پنویک پنویک هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6767
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدودحم  رد  یتارباخم  ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000076 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهشم قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدودحم  رد  یتارباخم  ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP Based تروص هب  تیاس  دوجوم  تالاقم  هب  یسرتسد  تهج  magiran هاگیاپ هلاسکی  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000077 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام 09144553184 سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتارباخم یتارباخم ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 6868

IP BasedIP Based  تروص تروص هبهب   تیاس   تیاس دوجوم   دوجوم تالاقم   تالاقم هبهب   یسرتسد   یسرتسد تهج   تهج magiranmagiran هاگیاپ   هاگیاپ هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 6969

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

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

هطوبرم5574587 سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5574881GIS طیحم رد  کاخ  بآ و  یاه  هژورپ  تبث  تهج  رواشم  هحفص 22)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5575048 هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 22)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5575202COMMUNICATION PROCESSOR(32 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5575215 لیاف  قبط  سنالوبمآ  یکدی  هحفص 22)تاعطق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5575651 الاک  هحفص 22)تامدخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنیالک5575677 هیاپ  یاهرازفا  مرن  ، یرازفا تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
UPS و( رتنس اتید  زا  جراخ  ) هکبشویسپ

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5576094 یروانف  هزوح  رد  یرادهگن  هحفص 22)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5576120 .... زاس و هریخذ  هحفص 67)نیبرود ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون5576204 هحفص 22)سکام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییات  درگ 3  یکج  ینوتس  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یردژا یاقآ  هرامش 09124253659  اب  افطل 
.دیریگب سامت  ینف  تاصخشم  داعبا و  تهج 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رودص 
1101096102000329 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییات ییات درگ  33   درگ یکج   یکج ینوتس   ینوتس دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  کی  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000009 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یا هفرح  ینف و  تیالو ، لپ  جیسب ، نارادساپ ، راولب  رد  عقاو  هدایپ  رباع  هاکتعرس و  شوقن  یئزج  ود  یشک  طخ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همالع راولب  دابآ و  ریصح  باون ،

1101097241000005 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  نفلت  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7171

راولب راولب ردرد   عقاو   عقاو هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   هاکتعرس   هاکتعرس شوقن   شوقن یئزج   یئزج ودود   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000090 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت ،  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاه  عطاقت  رد  کیفارت  یزاس  ناور  حالصا و  هژرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000143 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1402/01/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  حردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاهروحم   یاهروحم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت ردرد   کیفارت   کیفارت یزاس   یزاس ناور   ناور وو   حالصا   حالصا هژرپ   هژرپ ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  تاناوب  یدورو  یزاسهب  ضیرعت و  تهج  سیب  نت  دیرخ 8000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000315 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نت 8000 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

تاناوب رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کهک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  هگرب ی  رد  جردنم  تاحیضوت  قبط  یرادرهش  یتسپدک و  یقیفلت  کالپ  تخاس  نعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005152000010 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تعاس 10:00  هبنش 27/05/1401  جنپ  زور  ات  رثکادح  مالعتسا  عوضوم  تهج  ار  دوخ  داهنشیپ  دنناوتیم  طیارش  دجاو  ناگدنهد  داهنشیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگرارق داهنشیپ  یانبم  هعلاطم و  قیقد  تروص  هب  اهب  مالعتسا  هگربرد ی  هدش  رکذ  دراوم  افطل  .دنیا  ـ من هئارا  داتس  هناماس  قیرط 

3735118144 یتسپ :  دک  کهک ،  یرادرهش  رصعیلو  راولب  کهک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34223222-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34223222-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدورو یدورو یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت تهج   تهج سیب   سیب نتنت   80008000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

یرادرهش یرادرهش وو   یتسپدک   یتسپدک یقیفلت   یقیفلت کالپ   کالپ تخاس   تخاس وو   نعت   نعت ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  لاس   5- دیفس رون  lLED تاو ینابایخ 80  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 10 

1101001205000167 زاین :  هرامش 
ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 250-150 ناوت  G19 زورفا حرط  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دنرب  دیقابوروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  ربتعم  یتنارگ  لاس  5

تسا هباشم  دک  ناریا  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تکرش  برد  ات  لمح  هنیزه 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس رون   رون lLEDlLED  تاو تاو   8080 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7777

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   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5575177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

1401/05/23 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اشگلد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  هگرب  قباطم  یکیتسالپ  ریگ  تعرس  یکیفارت و  هدننک  ادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005614000008 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  اشگلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداج ینمیا  هدننکادج  الاک :  مان 

رتم 220 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

یهاشکلم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داعبا هب  نابایخ  یکیتسالپ  ریگتعرس  ددع  دادعت 84  دیرخ  یتناس و  هناوتسا 45  هارمه  هب  یتناس  یکیفارت 50  هدننکادج  ددع  دادعت 220  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ گرب  قباطم  بصن  تاقلعتم  اب  درز و  دیفس و  گنر  ود  رد  تناس   90*33

6997163799 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  اشگلد -  یهاشکلم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850557-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850557-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ هار   هار طخطخ   دنب   دنب هار   هار هلیم   هلیم ناونع : : ناونع 7878

یکیتسالپ یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک ادج   ادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  تاو  ات 40  ید 30  یا  لا  ینابایخ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000116 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  تاو  ات 40  ید 30  یا  لا  ینابایخ  غارچ  دیرخ  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  هجو  تخادرپ  هوحن  الاک و  هب  زاین  خیرات  هب  امتح   ) .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31703-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  طیارش و  قبط  یسرپ  ینتب  لوادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005125000030 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  تالحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیوزق راک  ملاس  ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

تالحم رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا زا  مالعتسا ، طیارش  لوبق  مدع  تروص  رد.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  هگرب  دقاف  تاداهنشیپ  هب   . دشاب یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.دامن  یراددوخ  تمیق  داهنشیپ 

3781646479 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  یور  هب  ور  یروهمج  نابایخ  تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43230351-086  ، 43230360-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43223737-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تاو   تاو   4040 اتات     3030 یدید   یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قبط   قبط یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب لوادج   لوادج ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس رادرس  یهافر  یتامدخ  عمتجم  یامنهار  ولبات  بصن  تخاس و  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000062 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/30 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهافر یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8282

راک راک رازبا   رازبا وو   ینمیا   ینمیا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راک رازبا  ینمیا و  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000030 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اتآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتآ  یتراجت  مان  لدم 12877  یددع  تخت 7  رسکی  یا و  هغجغج  رسکی  راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

یلع لآ  مداخ  اضردمحم 
تس 100 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا یدنق  هلک  لودج  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یدهم رازبا  تکرش  زا   CODE 108 لدم  mm 127 لوط مرک  لکین و  بآ  اب  میداناو  مرک  یوق  راشف  یقرب  تسدربنا  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
یدهم رازبا  ییاکیرمآ  لدم   mm 200 لک لوط   mm 6 رس زیاس  وسراهچ  یتشوگ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412003302   m 1 عافترا یکیتسال  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
بط ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RIESTER یتراجت مان  لدم 6030  یناشیپ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یبوط یتعنص  نازاسرازبا  هدننک  هضرع  عجرم   in 10 زیاس یدالوف  یقالش  راچآ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
یبوط یتعنص  نازاسرازبا  هدننک  هضرع  عجرم   in 10 زیاس یدالوف  هسنارف  راچآ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات   TIAN FU INDUSTRIAL CO.LTD هدنزاس عجرم  لدم 760213   mm 13 زیاس هاتوک  یا  هغجغج  تخت  رسکی  یگنیر  رسکی  راچآ  الاک :  مان 
یمیهاربا یضترم  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات   TIAN FU INDUSTRIAL CO.LTD هدنزاس عجرم  لدم 768515   mm 15 زیاس یا  هغجغج  تخت  رسکی  یگنیر  رسکی  راچآ  الاک :  مان 
یمیهاربا یضترم  هدننک 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یسرجوین 3 و 6  بصن  ییاجباج و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000316 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم رد  همالع  راولب  ودابآریصح  ، باون ، یا هفرح  ینف و  ، تیالو لپ  ، جیسب ، نارادساپ راولب  رد  عقاو  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش تفه 

1101097241000007 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  ناراک  مظنم  هدنزاس  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   cm 80 زیاس  AM 2 لدم بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالقا دیرخ   ) یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  هئارا 

6174755179 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یرادرهش  تفن  تکرش  هقبط  راهچ  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-061  ، 32256394-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32256392-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   66 وو   یسرجوین  33   یسرجوین بصن   بصن وو   ییاجباج   ییاجباج تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8484

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتاهت دقن 70 % تخادرپ %30 طیارش   ) دشابیم هام   5 یلا تخادرپ 2 نامز.یتسویپ  تسیل  قبط  درالوب ) ) یگنس دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش دانسا   ، روتکاف شیپ  هیارا 

1101095683000074 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.313-O دک  1050x400x320 mm زیاس ینلیتا  یلپ  دیدج  حرط   HIP یسدنهم هدر  گنربش  یکیفارت  درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هیارا  رتاهت ) دقن 70 % تخادرپ %30 طیارش   ) دشابیم هام   5 یلا تخادرپ 2 نامز.یتسویپ  تسیل  قبط  درالوب ) ) یگنس دنب  هار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه 09123617781_09198160147 هرامش  اب  طابترا  تهج.دشابیم  یمازلا  سامت  هرامش  تکرش و  دانسا  ،

3134851965 یتسپ :  دک  یبسا ،  نادیم  قرش  لامش  علظ  - یبسا نادیم   - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32542277-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542277-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( درالوب درالوب )) یگنس یگنس دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش  - تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  - یکیفارت طورخم  هناوتسا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004449000081 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یورسخ دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان   cm 50 عافترا یکیتسالپ  یا  هداج  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.310 دک  cm 75 زیاس ناتروی  یلپ  سنج  یا  هرک  گنربش  میدق  حرط  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1330 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  زین  ار  اهب  مالعتسا  گرب  هناماس ، رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  اضما  رهم و  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش -- تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا -- یکیفارت یکیفارت طورخم   طورخم وو   هناوتسا   هناوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) باوخ فک  یراحتنا  دض  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  ینف  رتفد  زاین  دروم  تادنتسم  کرادم و  یراذگراب 

1101001262000366 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیرک یداه  هدننک  هضرع  عجرم   DSG یتراجت مان   DSG-R لدم باوخ  فک  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لاطبا یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  ینف ، رتفد  زاین  دروم  تادنتسم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم 

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باوخ باوخ فکفک   یراحتنا   یراحتنا دضدض   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  تسیب  دادعت 20  تاو  رونلگ 100   LED ینابایخ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم  رد  لیوحت  تسویپ /  کرادم 

ینک جرد  ربتعم  روتکاف  کرادم و  اب  هارمه  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل 
1101093234000167 زاین :  هرامش 

ود هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

یداهنشیپ 1401 تمیق  1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  تسیب  دادعت 20  تاو  رونلگ 100   LED ینابایخ غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم  رد  لیوحت  تسویپ /  کرادم 

دینک جرد  ربتعم  روتکاف  کرادم و  اب  هارمه  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  افطل 

5619765878 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هقطنم 2  یرادرهش  دابآ  یلع  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669260-045  ، 33611011-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33613929-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع تسیب   تسیب   2020 دادعت   دادعت تاو   تاو   100100 رونلگ   رونلگ   LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8989

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رسارس  هناتسمز  یرادهار  تهج  کمن  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000072 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا رسارس   رسارس هناتسمز   هناتسمز یرادهار   یرادهار تهج   تهج کمن   کمن لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9090

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   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5575251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

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

1401/05/22 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 75 ھحفص 65 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) کیرباف  LED رشالف و سلریاو  یمشچ  کیلوردیه و  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ینف  رتفد  دات  تهج  هطوبرم  تادنتسم  یراذگراب 

1101001262000365 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم   DEPA یتراجت مان   PK-GATE لدم کیلوردیه  کیناکمورتکلا و  یکیفارت  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  ینف ، رتفد  تادنتسم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تهج تهج هطوبرم   هطوبرم تادنتسم   تادنتسم یراذگراب   یراذگراب تسویپ ) ) تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) کیرباف کیرباف   LEDLED  وو رشالف   رشالف سلریاو   سلریاو یمشچ   یمشچ وو   کیلوردیه   کیلوردیه دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا ینف   ینف رتفد   رتفد دات   دات

9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو برد  ددرت  لرتنک  هناماس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003176000054 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ یتساوخرد  کرادم  اب  هارمه  هدیدرگ و  ءاضما  رهم و  نآ  تاحفص  یمامت  لیمکت و  تسیاب  یم  یتسویپ ) کرادم   ) تمیق مالعتسا  هب  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یراذگراب  هناماس  رد  نآ  رد  هدش 

3413916118 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یبرغ  نیطسلف  نیوزق خ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368722-028  ، 33335041-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336067-028 :: 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

ییات5574584 درگ 3  یکج  ینوتس  دنب  هحفص 49)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نهآ5575177 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 49)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

باوخ5575842 فک  یراحتنا  دض  هحفص 49)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یدورو یدورو برد   برد ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس بصن   بصن ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما کرو  میرف  هارمه  هب   KDT Ki-D15St60f لدم هتسب  رادم  نیبروددشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003488000087 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک مدع  تروص  رد  دشابیم  ههام  تخادرپ 1 هوحن  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هاشنامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 08338265222 مانب  یگنهامه  نفلت  دوش  یم  تدوع  سنج 

6719859168 یتسپ :  دک  اه ،  نادنز  لک  هرادا   – نابایخ 100  – دابآ لزید  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38266452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38282243-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ برغ  هاگتشادزاب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004738000005 زاین :  هرامش 

نالیگ برغ  هاگتشادزاب  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELEGENCE یتراجت مان   SIR-530C لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

ارس هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4145613741 یتسپ :  دک  نالیگ ،  برغ  هاگتمادن  - ربایض ارس ،  هعموص  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44312842-013  ، 44312800-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44312813-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما کرو   کرو میرف   میرف هارمه   هارمه هبهب     KDT Ki-D15St60fKDT Ki-D15St60f  لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبروددشابیم   نیبروددشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9494

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000385000061 زاین :  هرامش 

هیمورا نادنز  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم مرتحم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیمورا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  لمح  هنیزه  دشابیم و  یتسویپ  تسیل  قبط  زاین  حرش  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5735161141 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یزکرم  نادنز  ایرد  هداج  رتمولیک 5 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352131-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350500-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم خیرات 1403/8/21  هب  هنازخ  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003220000075 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم خیرات 1403/8/21  هب  هنازخ  دانسا  تسویپ  تسیل  قبط  کینورتکلا  هاگراک  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

کینورتکلا کینورتکلا هاگراک   هاگراک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5576120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.مالعتسا دانساو  طیارش  تاصخشم و  لودج و  قباطم  زاس و ....  هریخذ  نیبرود ،  لماش  زایندروم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005264000316 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ لک  1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  یم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تکرش  دانسا  یتسویپ و  دانسا  هیلک  دشاب و  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716866913 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  یوربور  رنهاب  دیهش  راولب  یادتبا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33851587-044  ، 33820160-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829880-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لاناک5575722 ردوکر 32  هحفص 38)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینیزنب5574996 قیرح  ءافطا  هحفص 36)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تاسیسات5574531 قیرح  ءافطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  هحفص 8)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینیزنب5574996 قیرح  ءافطا  هحفص 36)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ....  .... وو زاس   زاس هریخذ   هریخذ نیبرود ،  ،  نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لرتنک5575782 سسکا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لمح ،  ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5575279 هحفص 67)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگراب  تکرش  هب  طوبرم  یاهزوجم  کرادم و  هیلک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یاراد  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگب سامت  هرامش 09363011133  اب  یگنهامه  تهج 

1101092794000072 زاین :  هرامش 
رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

NETAPP یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   FAS2750 لدم هنایار  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 
NETAPP هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   w 913 ناوت  V 220 ژاتلو  A 4/62 نایرج تدش 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  تکرش  هب  طوبرم  یاهزوجم  کرادم و  هیلک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یاراد  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگب سامت  هرامش 09363011133  اب  یگنهامه  تهج 

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9999

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 " ) " ) 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  سن  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003733000017 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامرف هعلاطم  امتح  ار  تسویپ  لیاف  طیارش  زا  عالطا  یارب  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

8815839444 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  نابایخ  یباراف و  راولب  عطاقت  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334890-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334888-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5575723 هریخذ  هحفص 71)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

تسویپ5575943 تسیل  تاصخشم  قبط  سن  هاگتسدکی  هحفص 71)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنسن   هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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 " ) " ) 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  66   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

ییات5574584 درگ 3  یکج  ینوتس  دنب  هحفص 49)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نهآ5575177 هار  طخ  دنب  هار  هحفص 49)هلیم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5575462( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) کیرباف  LED رشالف و سلریاو  یمشچ  کیلوردیه و  دنب  هار 
تسا یمازلا  ینف  رتفد  دات  تهج  هطوبرم  تادنتسم  یراذگراب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5575700( درالوب ) یگنس دنب  هار  هحفص 49)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5575793 رد  تساوخرد  حرش  - تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  - یکیفارت طورخم  هناوتسا و  دیرخ 
تسا هدش  هئارا 

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

باوخ5575842 فک  یراحتنا  دض  هحفص 49)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مرهج یرهطم  داتسا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5575644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ تسیل  قبط  رتنیرپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004304000017 زاین :  هرامش 

مرهج یرهطم  داتسا  دیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  مه  روتکاف  شیپ  هدنرب و  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  بردات  لمح  هنیزه  دشابیم و  ههام  3 هیسن تروص  هب  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7415713597 یتسپ :  دک  یرهطم ،  داتسا  ناتسرامیب  نوخ ، لاقتنا  یوربور  تسار ، تمس  یرهطم ، داتسا  نابایخ  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54339125-071  ، 54333001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54333001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسوپ تسوپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ دیرخ   دیرخ 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5574775RFP ساسارب هژورپ  لرتنک  یرادباسح  رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5575048 هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 22)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5575206 تحت  هربراک  دروآرب 5  هرتم و  رازفا  مرن  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعومجم5575306 قرب  روما  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسوپ5575644 تسیل  قبط  رتنیرپ  هحفص 73)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرجم5575671 طسوت  تازیهجت  یکشزپ  ریواصت  یزاس  هریخذ  لاسرا و  یرازفا  مرن  هناماس  هحفص 22)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنیالک5575677 هیاپ  یاهرازفا  مرن  ، یرازفا تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
UPS و( رتنس اتید  زا  جراخ  ) هکبشویسپ

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5575715 لاوریاف  هحفص 22)سنسیالدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5575958 تراظن  یاه  نیبرود  نویسادنوف  لکد و  یارجا 8  بصن و  لمح  هحفص 15)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5575788 یقرب  هرکرک  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  یاهمتسیسهصقانم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5574598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  بعش  رد  هطوبرم  تازیهجت  هرهچ و  صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هریاد ینابیتشپ  نیمات و  لک  هرادا  مشش  هقبط  کالپ 54  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ رازگ : هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   35911531 - 35911530 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737

:: تیاسبو تیاسبو

:: 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

هرهچ5574598 صیخشت  رب  ینتبم  تاناما  قودنص  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا 90  هار  بصن و  دیرخ ،
هطوبرم تازیهجت  و 

هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدورو5575479 برد  ددرت  لرتنک  هناماس  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت ربرب   ینتبم   ینتبم تاناما   تاناما قودنص   قودنص ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس   9090 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 75 ھحفص 75 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pbnvj9rj9ljae?user=37505&ntc=5574598
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5574598?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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