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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

20222022 توا   توا هبنشراهچ  1717   هبنشراهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
2017/06/07 زاغآ : خیرات 

2022/09/27 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   137,260هکس , 000137,260 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   126هکس ,970 , 000126 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,500206 سیئوس500, سیئوس کنارف   313,500313,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 77,500هکس , 00077,500 , اداناک000 اداناک رالد   230رالد ,500230 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   79,40079,400لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 47,500هکس , 00047,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,60030 ,600

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,836 ,00012 ,836 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ359,490359,490دنوپ نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 ,30022 1 ,300

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 116116))

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

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

زا 111 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 26  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 19  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 78

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 92

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

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

زا 111 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( 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 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

زا 111 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

زا 111 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 2022/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( F5 -BHG IP - Web APPlication FireWall (WAF هاگتسد دیرخ 2  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094779000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593572 :: هرازه هرازه :: 2022/09/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورین  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ورین هاگشهوژپ  ، نامداد دیهش  راولب  یبرغ  یاهتنا  سدق ، کرهش  نارهت ،  ، 1468613113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( F5 -BHG IP -  Web APPlication FireWall (WAFF5 -BHG IP -  Web APPlication FireWall (WAF  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 11

phenixphenix  “ “ رازفا رازفا مرن   مرن تست   تست عماج   عماج متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 111 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 2022/08/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594948 :: هرازه هرازه :: 2022/08/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SBCT-ENT ربمان 250 - تراپ  اب   SB Carrier Appliance 250 Call هاگتسد دیرخ  هصقانم  نیمأت  ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( 150U- SBCT-ENT  ) اموگنس سنسیال  تازیهجت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تیریدم  دحاو  کالپ 6 - وگتسار - یعراز  دیهش  هچوک  یلامش  شوخ  نابایخ  یدازآ -  نابایخ  سردآ  هب   :: سردآ سردآ

64015232 :: نفلت :: www.taminict.irنفلت تیاسبو تیاسبو

66594 155 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001093498000366 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 2022/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 2022/09/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  رد   SS 5 نامتخاس قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاگ عمتجم  تکرش  یمیشورتپ ، نادیم  رهشوبا ، نابایخ  سراپ ، یژرنا  هژیو  هقطنم  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 6و7و8 مراهچ ، هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

150150 U-U-  ) ) اموگنس اموگنس سنسیال   سنسیال تازیهجت   تازیهجت   SBCT-ENTSBCT-ENT - - 250250 ربمان   ربمان تراپ   تراپ اباب     SBC SBC Carrier Appliance 250  CallCarrier Appliance 250  Call هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( SBCT-ENTSBCT-ENT

33

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 111 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kg4mxmfj658mv?user=37505&ntc=5594948
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594948?code=37505
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 2022/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593612 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 2022/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

F5- BIG IP - Web Application1401-75-9(FireWall هاگتسد دیرخ 2  تینما (  درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای 2 هبتر 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

888806379-88 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://IETS.MPORG.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دور )  فشک  ) یلامش هنارک  هژورپ  یطابترا  تخاس  ریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10,159,300,000 دروآرب :  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هژورپ هژورپ یطابترا   یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 111 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u4s6au3p257d5?user=37505&ntc=5593612
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/د-03-07 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 2022/09/04هرامش عورش 2022/08/16  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airic-ir.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  رورس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس تکرش   :: 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

نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001146000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 2022/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594463 :: هرازه هرازه :: 2022/08/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ) دیدجت  یسمش (  لاسکی  نامیپ :  تدم  هنایار - یاهمتسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم ) دیدجت  یسمش (  لاسکی  نامیپ :  تدم  هنایار - یاهمتسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,159,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,357,950,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/12/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا زاگ  تکرش  یتدایس -  دیهش  نابایخ   - تلم نابایخ   - رهش کراپ   - تشر  ، 4319941446 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
01333369086 نالیگ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5593572phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هنایار هنایار یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 111 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9w6qswjf9uqcv?user=37505&ntc=5594280
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دابآ نامز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092283000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593092 :: هرازه هرازه :: 2022/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد  رظن  رد  هرامش 59/135/38 هسلجتروص  دنب 8  ساسا  رب  دابآ  نامز  یرایهد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توعد هصقانم  رد  تکرش  طیارش  نیدجاو  زا  اذلدیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  اتسور  یریوصت  شیاپ  ینارمع  هژورپ  یارجا 
هصقانم دانسا  تفایرد  هب  تبسن  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  اب  لیطعت  مایا  زا  ریغ  1401/05/31  / تیاغل یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  دیآ  یم  لمعب 

یم راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرایهد  دشاب  یم  خروم 1401/06/12 هبنش  زور  اهداهنشیپ  لیوحت  هئارا و  تهج  تلهم  نیرخآ   . دنیامن مادقا 
یداهنشیپ تکاپ  ییاشگزاب  خیرات.دریگ  یمن  قلعت  یلیدعت  هنوگچیه  هدقعنم  یاهنامیپ  هبدشاب  یم  هصقانم  هدنرب  صخش  هدهع  هب  یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزهدشاب 

تسا  هدیدرگ  دیق  هصقانم  دنس  رد  تاصخشم  تازج و  ریاس.دشاب  یم  دابآ  نامز  یرایهد  لحم  رد  خروم 1401/06/14 هبنشود  زور 
یر  ناتسرهش  دابا  نامز  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت لرتنک  یاه  نیبرود  هب  اتسور  زیهجت  یریوصت و  شیاپ  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 55.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

لاسرا تبث و  دابآ  نامز  یرایهد  یارب  تاکرادت  هناماس  رد  یتسیاب  امتح  هدش  هتساوخ  دانسا  تکرش و  یتیوه  دانسا  هصقانم و  دانسا  یمامت  نیمضت :  تاحیضوت 
دوش . 

19:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرش علض  دابآ ،  نامز  یاتسور  نیمارو ،  هداج  هدزیس  رتمولیک   ، نارهت مود  یدنبرمک  یررهش ،   ، 1846113471 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
( جع  ) رصع یلو  نادیم 

:: 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

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

لوا هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 2022/09/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593717 :: هرازه هرازه :: 2022/09/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس  دیهش  رادرس  رذگریز  یزادرپرون  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یسانشراک 84.000.000.000  هیاپ  تمیق  دروآرب  غبلم 

لایر نیمضت 4.200.000.000  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

اتسور اتسور یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

رذگریز رذگریز یزادرپرون   یزادرپرون تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 111 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j57hqu7snwv7s?user=37505&ntc=5593092
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000173 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594431 :: هرازه هرازه :: 2022/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابهتسا  اسف ،  تشد ،  نیرز  باراد ،  زیر ،  ین  ناجنسرا ،  ناتسورس ،  یاهناتسرهش  زیخ  هثداح  طاقن  رد  مئالع  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نابهتسا  اسف ،  تشد ،  نیرز  باراد ،  زیر ،  ین  ناجنسرا ،  ناتسورس ،  یاهناتسرهش  زیخ  هثداح  طاقن  رد  مئالع  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,813,327,052 یلام :  دروآرب 

لایر   741,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000166 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594433 :: هرازه هرازه :: 2022/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,687,869,475 یلام :  دروآرب 

لایر   1,385,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

یاهناتسرهش یاهناتسرهش زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ردرد   مئالع   مئالع بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ردرد   اهنآ   اهنآ بصن   بصن وو   هدوسرف   هدوسرف یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 111 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hnnu38pss8dg4?user=37505&ntc=5594431
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594433?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000169 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594436 :: هرازه هرازه :: 2022/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلا ) هیحان 1  دیلقا ( ناجنسرا ،  تشدورم ،  ناتسرهش  یرادهار  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

فلا ) هیحان 1  دیلقا ( ناجنسرا ،  تشدورم ،  ناتسرهش  یرادهار  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,208,175,278 یلام :  دروآرب 

لایر   861,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000172 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594438 :: هرازه هرازه :: 2022/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلقا  ناتسرهش  فداصترپ  طاقن  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیلقا  ناتسرهش  فداصترپ  طاقن  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,767,572,346 یلام :  دروآرب 

لایر   1,089,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

فداصترپ فداصترپ طاقن   طاقن یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 111 ھحفص 11 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 2022/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 2022/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594444 :: هرازه هرازه :: 2022/09/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ  نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدایپ نیرباع  ددرت  تهج  اه  عطاقت  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   759,264,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهدادرارقروما 03441325077 یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594449 :: هرازه هرازه :: 2022/09/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  ناتسا  ییاتسور  یاهروحم  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  تیزوپماک  سنج  زا  ولبات  هیاپ و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف  ناتسا  ییاتسور  یاهروحم  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  تیزوپماک  سنج  زا  ولبات  هیاپ و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
52,096,750,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,605,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت تهج   تهج اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

اهروحم اهروحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج تیزوپماک   تیزوپماک سنج   سنج زازا   ولبات   ولبات وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 111 ھحفص 12 
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نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594465 :: هرازه هرازه :: 2022/09/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 73-75-01 نادمه ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  یرادهار  روما  تهج  کمن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

73-75-01 نادمه ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  یرادهار  روما  تهج  کمن  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594468 :: هرازه هرازه :: 2022/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 65-75-01 نادمه ناتسا  هزوح  یاههار  حطس  رد  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

65-75-01 نادمه ناتسا  هزوح  یاههار  حطس  رد  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
لمح یرادهار و  نامزاس  میرح  هار و  ینمیا  رتفد  دیئات  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  ) هار و  هبتر 5  لقادح   ) یراکنامیپ تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

یا  هداج  لقن  و 
40,166,208,031 یلام :  دروآرب 

لایر   2,009,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمن کمن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

ناتسا ناتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 111 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ze8htw2zbfsm2?user=37505&ntc=5594465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594465?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yp9f7ccknrwp3?user=37505&ntc=5594468
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594468?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000171 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594472 :: هرازه هرازه :: 2022/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدورم ) ناجنسرا ، داگراساپ ،  ) هقطنم 2 زیخ  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تشدورم ) ناجنسرا ، داگراساپ ،  ) هقطنم 2 زیخ  هثداح  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
7,314,034,450 یلام :  دروآرب 

لایر   366,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000162 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594976 :: هرازه هرازه :: 2022/09/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هفرط  ود  هفرط و  کی  راد  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراف  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هفرط  ود  هفرط و  کی  راد  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,168,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   809,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: 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

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج هفرط   هفرط ودود   وو   هفرط   هفرط کیکی   راد   راد نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020
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زیربت هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/05/26  تعاس 14  زا   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  14

یدازآ رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  زا  یراذگراب   - 2022/09/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 10  ات   1401/06/02

5595101 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 2022/09/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایر دروآرب 46.700.000.000  یغالبا -  یاهلحم  ناساور و  رون ، ناراهب  هلال ، نابایخ  یساسا  تلافسآ  یارجا  یشارت و  تلافسآ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
یربارت  هار و  هتشر  جنپ  هیاپ  لایر -- هدرپس 2.335.000.000 

یحطس -  یاهبآ  تیاده  تهج  تیگوراک 1800  یاه  هلول  هیهت  هژورپ  یارجا  - 
زیربت  یزاسروتکارت  لپ  یبونج  دناب  تمرم  یزاس و  مواقم  هژورپ  یارجا  - 

یغالبا  یاهلحم  سیدرپ و  کراپ  بنج  رد  عقاو  یلحم  هچرازاب  ثادحا  هژورپ  یارجا  - 
یغالبا  یاهلحم  ریاس  راوجک و  ناجلخ -  شوپفک  لوادج و  تمرم  هژورپ  یارجا  - 

ناساور غاب  رد  همشچ  شش  یتشادهب  سیورس  ثادحا  هژورپ  یارجا  - 

یکناب  ربتعم  همانتنامض  ای  یدقن  تروصب  دروآرب  غلبم  دصرد  جنپ  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

یبونج راز  هلال  شبن خ  یماظن  میکح  ناحیروبا و  نیبام  یدازآ  رد خ  عقاو  نیمزریز  زیربت ط  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب   :: 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

یاهبآ یاهبآ تیاده   تیاده تهج   تهج   18001800 تیگوراک   تیگوراک یاه   یاه هلول   هلول هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یساسا - - یساسا تلافسآ   تلافسآ یارجا   یارجا وو   یشارت   یشارت تلافسآ   تلافسآ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
وو لوادج   لوادج تمرم   تمرم هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یلحم - - یلحم هچرازاب   هچرازاب ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا لپلپ -  -  یبونج   یبونج دناب   دناب تمرم   تمرم وو   یزاس   یزاس مواقم   مواقم هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یحطس -  -  یحطس

یتشادهب یتشادهب سیورس   سیورس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا شوپفک - -  - -  شوپفک

212 1
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000132 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 2022/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595189 :: هرازه هرازه :: 2022/09/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح یاهروحم  رد  لیردراگ  ظافح  یراکفاص  تمرم و  ریمعت و  بصن و  هیهت  تیولوا  اب  دوجوم  یاهظافح  یزاسهب  ینمیا و  ظافح  اقترا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا 

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهروحم رد  لیردراگ  ظافح  یراکفاص  تمرم و  ریمعت و  بصن و  هیهت  تیولوا  اب  دوجوم  یاهظافح  یزاسهب  ینمیا و  ظافح  اقترا  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح 
32,356,324,475 یلام :  دروآرب 

لایر   1,617,816,224 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5593092 یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5593092 یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ ظافح   ظافح یراکفاص   یراکفاص وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن هیهت   هیهت تیولوا   تیولوا اباب   دوجوم   دوجوم یاه   یاه ظافح   ظافح یزاسهب   یزاسهب وو   ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح اقترا   اقترا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" تاعالطا یروانف  یاهنامتخاس  رادیاپ  قرب  یرادهگن   " تامدخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000062 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: 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 یاهنامتخاس   یاهنامتخاس رادیاپ   رادیاپ قرب   قرب یرادهگن   یرادهگن  " " تامدخ تامدخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس 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 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  ناهفصا  هقطنم  هپس  کناب  هدادزکرم  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000398 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

عومجم 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت شخب  هزئاف  مناخ  هرامش 35911457  اب  ماهبا  ای  لاوس  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  هئرارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب   ناهفصا   ناهفصا هقطنم   هقطنم هپس   هپس کناب   کناب هدادزکرم   هدادزکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نارتخد  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت س )  ) ارهزلا یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ  رد  یرتویپماک  تیاس  یزادنا 2  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093059000022 زاین :  هرامش 

زیربت نارتخد  یاهفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرتویپماک تیاس  ود  1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: مهم هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هجوت  یتسویپ  لیاف  تاجردنم  هب  امتح 

.دیریگب سامت  هدازیلعاقآ 09143208231  یاقآ  لیابوم  هرامش  اب  ینف ، تاعالطا  بسک  دیدزاب و  یارب 

5184637589 یتسپ :  دک  ناوناب ،  کراپ  یوربور  راهب  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32808999-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32809955-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت زیربت سس ) )  ) ) ارهزلا ارهزلا یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف هدکشزومآ   هدکشزومآ ردرد   یرتویپماک   یرتویپماک تیاس   تیاس   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  هکبش  تینما  حرط  صوصخ  رد  رورس  تاعطق  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003228000015 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرورض  تمیق  داهنشیپ  لیاف  یراذگراب  دیدزاب و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اتفا  هدنورپ  هرامش  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  هبتر 4  یاراد  هدوب و  یموب  تسیاب  یم  یرجم  - 

.دریگیمن قلعت  هناگادج  هنیزه  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  یزاس  لاعف  یدنبرکیپ و  یزادنا و  هار  بصن و  - 

3716646974 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  نایردیح  هاگشزرو  نیماراولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32929580-025  ، 32939111-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32939114-025 :: 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 تینما   تینما حرط   حرط صوصخ   صوصخ ردرد   رورس   رورس تاعطق   تاعطق 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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یمالسا داشرا  گنهرف 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   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد نامسآ  دنمشوه  سیدرپ  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یتنرتنیا  یاه  هاگیاپ  یهدناماس  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101000017000065 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

لاس 1401 رد  نامسآ  دنمشوه  سیدرپ  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یتنرتنیا  یاه  هاگیاپ  یهدناماس  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس 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 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب  یتیریدم  دروبشاد  رازفا  مرن  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000397 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  نایراشفا  یاقآ  هرامش 3591299  اب  ماهبا  ای  لاوس  تروص  رد   . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنهرف گنهرف ترازو   ترازو یتنرتنیا   یتنرتنیا یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ یهدناماس   یهدناماس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2727

یتیریدم یتیریدم دروبشاد   دروبشاد رازفا   رازفا مرن   مرن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف 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   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  ماکدار  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یاه  لاتروپ  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000066 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  ماکدار  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یاه  لاتروپ  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق طیارش  قبط  ( SRM  ) نابیتشپ تیاس  یزاجم  رتنساتید  شزومآ  ینابیتشپ و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000391 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نیون هناماس  بو  نیرگ  هدننک  هضرع  عجرم  بو  نیرگ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یربا  رتنس  اتید  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یراذگراب  ای  ) لاسرا لیمکت و  ، دات ، تامازلا طیارش  تیاعر  نمض.تسا  دات  دروم  دادرارق  قباطم  ینابیتشپ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ ینف 64572754  سانشراک  یعیفش 75358219 /  .دشاب  یم  یمازلا  1401/05/08 خیرات ات  هدش  تساوخرد  کرادم  دادرارق و  سیون  شیپ  ( هناماس

هاوخکین

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

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

داشرا داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو یاه   یاه لاتروپ   لاتروپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

نابیتشپ نابیتشپ تیاس   تیاس یزاجم   یزاجم رتنساتید   رتنساتید شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 3030

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 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  قبط  یناسر  عالطا  دنمشوه  کسویک  یجراخ و  یلخاد ، نیرتیو )  ) یاضف شخب  هس  رد  ادهش  هزوم  یزاسدنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005345000037 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

یسیطانغم یرون و  یاه  هناسر  دیلوت  سیورس :  مان 
نیرتیو 24 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا یفرصم  یاهالاک  تخاس  سیورس :  مان 

نیرتیو 24 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامش 88830841  هب  ینایدق  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  .ددرگ  هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف  تمیق  مالعا  زا  لبق  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

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 : 

88823756-021  ، 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

یناسر یناسر عالطا   عالطا دنمشوه   دنمشوه کسویک   کسویک وو   یجراخ   یجراخ یلخاد ، ، یلخاد نیرتیو ) ) نیرتیو  ) ) یاضف یاضف شخب   شخب هسهس   ردرد   ادهش   ادهش هزوم   هزوم یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب نامتخاس  هشقت  میسرتو  یریگ  هزادناو  تشادرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000087 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم هزاس 80  یتراجت  مان  یددع  هبعج 1  یرازفا  تخس  لفق  امنهار و  هچرتفد  هدرشف و  حول  عون  درادناتسا  هشقن  میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اناداپسا هزاس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

دوش هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166810290

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشقن هشقن میسرت   میسرت متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تلادع  ناوید   :: 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   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردیر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004836000001 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
ردیر هاگتسد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  16 دادعت : 

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

 ... بصن و هیاپ  زا  معا  تازیهجت  بصن  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب -  لاس  تدم 3  هب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب 

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51203845-021  ، 46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردیر ردیر ناونع : : ناونع 3333
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ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : سامت هرامش  .ینابیتشپ  تامدخ  حرش  تسویپ  هب  سیرا  یدهعت  یرادباسح  رازفا  مرن  ایازم و  قوقح و  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
{ هدازردخ  } 09171008449

1101001151000047 زاین :  هرامش 
ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09171008449 سامت :  هرامش  .ینابیتشپ  تامدخ  حرش  تسویپ  هب  سیرا  یدهعت  یرادباسح  رازفا  مرن  ایازم و  قوقح و  هناماس  زا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
{ هدازردخ }

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  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 15 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش نکسا  یاه  هدنورپ  احما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000029 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هعجارم 40000 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادباسح یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن وو   ایازم   ایازم وو   قوقح   قوقح هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

هدش هدش نکسا   نکسا یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ احما   احما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3535
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ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  سنسیال  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003626000002 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هام  36 دادعت : 

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

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619689 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  فرصم  ینواعت  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  یادتیا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670346-076  ، 33665340-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665345-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امیس وادص  زکارم   ngfw5516 لسن یاه  لاوریاف  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000197 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

زکرم 28 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیتم 22166414  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ  یتناراگ و 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امیس امیس وادص   وادص زکارم   زکارم   ngfw5516ngfw5516 لسن   لسن یاه   یاه لاوریاف   لاوریاف یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یامیسوادص  یارب   lan هخسن  ibsng کیتناکا رازفا  مرن  یناسر  زورب  ینابیتشپ و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000198 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رف 22166414 نیتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ  یتناراگ و 

هناماس رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت یامیسوادص   یامیسوادص یارب   یارب   lanlan هخسن   هخسن   ibsngibsng  کیتناکا کیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییالط حطس  رد  لاس  کی  تدم  هب  راپاچ  کینورتکلا  تسپ  ینابیتشپ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000195 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیتم 22166414  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ  یتناراگ و 

هناماسرد روتکاف  شیپ  یرازگراب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییالط ییالط حطس   حطس ردرد   لاس   لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   راپاچ   راپاچ کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ ینابیتشپ   ینابیتشپ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3939
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lan هخسن ibsng گنیتناکا رازفا  مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000196 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیتم 22166414  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ  یتناراگ و 

هناماسرد روتکاف  شیپ  یرازگراب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lanlan هخسن   هخسن ibsngibsng  گنیتناکا گنیتناکا رازفا   رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 4040
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب 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 09 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ** همیمض دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ( لیمیا سیورس  یرادهگن   ) هرواشم تامدخ  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000111 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ** همیمض دادرارق  سیون  شیپ  قبط  ( لیمیا سیورس  یرادهگن   ) هرواشم تامدخ  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  رد  حرش  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000027 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لیمیا لیمیا سیورس   سیورس یرادهگن   یرادهگن  ) ) هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4141

سنسیال سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تراجت ندعم و  تعنص  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   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مامت  تمیق  تیریدم  هبساحم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000049 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تمدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوراف هاگتسیا  تلوولیک  قربتسپ 20  یولبات  یور  یرازفا  مرنو  تخس  تارغت  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000260 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتفرگ سامت  مزال  تروص  رد  ات  دینک  مالعا  زین  ار  وخ  سامت  هرامش  .دیریگب  سامت  هرامش 09335564068  اب  تسویپ  راک  حرش  دوبن  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47238610-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش مامت   مامت تمیق   تمیق تیریدم   تیریدم وو   هبساحم   هبساحم ناونع : : ناونع 4343

تلوولیک تلوولیک   2020 قرب   قرب تسپ   تسپ یولبات   یولبات یور   یور یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   تخس   تخس تارغت   تارغت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  سانشراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000023 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 3 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5593313air control and operationg system هحفص 34)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5593899Vibxpert Utility هداد جارختسا  رازفا  مرن  نیرخآ  یزاس  لاعف  دک )  هحفص 34)سنسیال (  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5594882 نیبرود  تیاس  هس  یزادنا  هار  بصن و  یاهب  هحفص 78)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناطرس ناطرس یاه   یاه هداد   هداد تبث   تبث تهج   تهج یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم سانشراک   سانشراک ناونع : : ناونع 4545
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد لاسرا  زا plc و  هدافتسا  اب  نزخم  حطس  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000145 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یبارعا  یاقآ  یلخاد 360  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 2022/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

air control and operationg system دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد لاسرا   لاسرا وو     plcplc زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   نزخم   نزخم حطس   حطس لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4646

air control and operationg systemair control and operationg system  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0010186 اضاقت :  هرامش  یکیناکم  رتولف  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003486 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-12 لدم رتولف  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم رتولف   رتولف ناونع : : ناونع 4848
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن یور  رب  بصن  تهج  نآ  هنوزفا  هارمه  هب   Vibxpert Utility هداد جارختسا  رازفا  مرن  نیرخآ  یزاس  لاعف  دک )  سنسیال (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Mescope رازفا

1101096783000068 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدیا سیسر  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PRUFTECHNIK یتراجت مان   VIBXPERT لدم یهاگشیامزآ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Mescope رازفا مرن  یور  رب  بصن  تهج  نآ  هنوزفا  هارمه  هب   Vibxpert Utility هداد جارختسا  رازفا  مرن  نیرخآ  یزاس  لاعف  دک )  سنسیال (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316135-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز رترونیا  تنیفورپ - وا  یا  تومیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000220 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7153-2BA02-0XB0 لدم  ET 200 M یطابترا لوژام  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09125666228 تهج  سانشراک  هرامش.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Vibxpert UtilityVibxpert Utility هداد   هداد جارختسا   جارختسا رازفا   رازفا مرن   مرن نیرخآ   نیرخآ یزاس   یزاس لاعف   لاعف دکدک )  )  سنسیال (  (  سنسیال ناونع : : ناونع 4949

سنمیز سنمیز رترونیا   رترونیا تنیفورپ - - تنیفورپ واوا   یایا   تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 5050
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 07 -  ات   - 2022/08/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 2022/08/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  data sheet قباطم  CPU یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000473 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکرآ یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان  یتعنص  رتیمسنارت   LVDT یطابترا لوژام  الاک :  مان 

تعنص ناینب 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
یئولنیسح شرآ  هدننک  هضرع  عجرم   PT-100 لدم یلاتیجید  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یار ورین  نیبم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CIMON یتراجت مان   CM2-BP32ADRA-R لدم  I/O اب  PLC یتعنص نویساموتا   CPU لوژام الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
سوت نایامزآ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   WECON یتراجت مان   in 10/2 زیاس  LEVL-102A لدم  HMI یسمل رگشیامن  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KEBO یتراجت مان   SDR-2KVA لدم  W 220 ناوت  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BK835A لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یروانف هدننک  هضرع  عجرم  اسآ  یار  نامیلس  نیون  یاه  یروانف  هدنزاس  عجرم   Aban 400 لدم  RTU GSM and GPRS لکتورپ لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
اسآ یار  نامیلس  نیون  یاه 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

data sheetdata sheet قباطم   قباطم   CPUCPU  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5151
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نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاباعشنا هرقف  بصن 300  ثادحا و  هارمه  هب  بالضاف ، یاه  هکبش  یرادرب  هرهب  یا و  هزاس  صقاون  عفر  یرتمویدیو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  حرش  هب  هدمانکین  یاتسور  رد  بالضاف 

1101070002000204 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بالضاف سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

76511316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76504301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ربتعم رادناتسا  اب  قباطم   ) یناشن شتآ  گنلیش  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000408 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح مساق  هدننک  هضرع  عجرم  نژوا  دالوپ  یتراجت  مان   HTB لدم کیلوردیه  یاهگنلیش  دربراک  کیتاتساوردیه  گنلیش  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یایا   هزاس   هزاس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   یرتمویدیو   یرتمویدیو ناونع : : ناونع 5252

 ( ( ربتعم ربتعم رادناتسا   رادناتسا اباب   قباطم   قباطم  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353
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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   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIMA یناپمک تخاس   PLC تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم  دکناریا 

1101093498004747 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   F7126A لدم  A 10 نایرج تدش   V 5 ژاتلو یکیرتکلا  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AA  1010 نایرج   نایرج تدش   تدش   VV  55 ژاتلو   ژاتلو یکیرتکلا   یکیرتکلا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم - - PLCPLC  تاعطق تاعطق ناونع : : ناونع 5454
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط  یلال ( لرتنک  متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000729 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط  یلال ( لرتنک  متسیس  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/27عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
et11213-106-4 ینف هرامش   obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  ناونع : 

14011630 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/27 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   اضاقت ) ) اضاقت لماک   لماک حرش   حرش قبط   قبط یلال ( ( یلال لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5555

et1 12 13- 106et1 12 13- 106 -- 44 ینف   ینف هرامش   هرامش   obaraobara کرام   کرام کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  قباطمیلام  ینف و  داهنشیپ  / تسیمازلا تفن  AVL رد تیوضع  /STAHL یکیرتکلا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح 

1101096433000106 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هیمالسا ردان  هدننک  هضرع  عجرم   STAHL یتراجت مان  لدم 8290  سکاب  نشکناج  دربراک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیمالسا ردان  هدننک  هضرع  عجرم   STAHL یتراجت مان  لدم 8602  راجفنا  دض  یراشف  قرب  دیلک  دربراک  لصو  عطق و  مرها  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیمالسا ردان  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   R . STAHL هدنزاس عجرم   Operator interfaces Falcon لدم گنیروتینام  لرتنک و  لنپ  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف  قباطمیلام  ینف و  داهنشیپ  / تسیمازلا تفن  AVL رد تیوضع  /STAHL یکیرتکلا تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ یراشف - - یراشف قرب   قرب دیلک   دیلک دربراک   دربراک لصو   لصو وو   عطق   عطق مرها   مرها ناونع : : ناونع 5757
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449129 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/20هرامش تکرش :  تلهم   - 2022/09/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 2022/09/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SVC لرتنک متسیس  تیفورتر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SVCSVC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5858

plcplc تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140007123 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس لا  یپ  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140006787 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس لا  یپ  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس لالا   یپیپ   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

یسیس لالا   یپیپ   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6161
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هواس 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 11 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  حرش و  قبط  رامش  سوکعم  ییامنهار و  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005785000028 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 18 ناوت  TCT لدم  LED رامش سوکعم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ادن رون  هدنزاس  عجرم   NN-2 لدم رباع  دربراک  ددع  پمال 158  دادعت   LED پمال عون  هناخود  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ادن رون  هدنزاس  عجرم   N-3 لدم هارراهچ  دربراک  ددع  پمال 435  دادعت   LED پمال عون  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 148 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  حرش و  قبط  رامش  سوکعم  ییامنهار و  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش سوکعم   سوکعم وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MTC10 لدم ( سادام ) رلیوبزاگ بای  تشن  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000160 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ماگشیپ شیدنا  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Catex 3 لدم زاگ  لاقتنا  یاه  هلول  صوصخم  یکینورتکلا  بای  تشن  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

MTC10 لدم ( سادام ) رلیوبزاگ بای  تشن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  یلعشیورد  سدنهم  09372354873 هرامشاب یگنهامه  تهج  -3 ناتسرامیب تاسیسات  سانشراکداتو  لیوحتزا  سپزور  هجو 10 تخادرپ  -2

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32393803-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیم پملک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000374 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MTC10MTC10 لدم   لدم (( سادام سادام )) رلیوبزاگ رلیوبزاگ بای   بای تشن   تشن -- 11 ناونع : : ناونع 6363

رتیم رتیم پملک   پملک ناونع : : ناونع 6464
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینف  یکیزیف و  عبانم  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار نادرگدوخ  سیدرپ  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095368000018 زاین :  هرامش 

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  ینف  یکیزیف و  عبانم  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رسمار نادرگدوخ  سیدرپ  قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815733971 یتسپ :  دک  رابیوج ،  هار  هس  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044203-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360340-011 :: 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

متشه هاگشیالاپ  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 08 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسمار رسمار نادرگدوخ   نادرگدوخ سیدرپ   سیدرپ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6565

LEVEL SWITCHLEVEL SWITCH ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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LEVEL SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000020 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دادیپسا هدننک  هضرع  عجرم   CONDUCTIVITY TRANSMITTER یتراجت مان   CTI لدم یتعنص  جنس  تظلغ  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL SWITCH یتراجت مان   Flanged Chamber لدم روانش  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
رتسگ لوط  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   PH/ORP TRANSMITTER یتراجت مان  لدم 1-8750   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

زیهجت بایداپ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLINST یتراجت مان   LTC 3001 لدم  level and temp and conductivity یبآ تیلاعف  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CECIL هدنزاس عجرم   CECIL یتراجت مان   ce4710 لدم  conductivity روتکتد الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ارهزلا س  همطاف  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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم تمدخدک.تسویپ  دادرارق  سیونشیپ  زیلانا و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004718000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  یرازگرابو  لیمکت  ، اضما ، رهم.دشابیم مالعتسارد  تکرشب  زاجم  حالصیذ  عجارمزا  طبترم  تیلاعف  زوجماب  یقوقحو  یقیقحدارفا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب   ... هطوبرم و یاهزوجم  هیلک  تیحالص  یسررب  یفیک و  یبایزرا  تهج.دوشیم  فذح  تروصنیا  ریغرد  مازلا 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-90-1401-208-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 25-05-1401 31-05-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5594460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع   30  : دادعت  xp95 55000-852 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم تمدخدک.تسویپ   تمدخدک.تسویپ دادرارق   دادرارق سیونشیپ   سیونشیپ وو   زیلانا   زیلانا قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 6767

apolloapollo:: دنرب دنرب   S 1S 1 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5594664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-810-PHD-15024 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5594778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

RIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTICRIM SEAL FOAM MAKER CHARA CTRISTIC  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 7070

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1042-PHD-15119-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 2022/08/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذکراب  نمضرد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  یرونربیف  چپ  یاه  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003067000016 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذکراب  نمضرد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  یرونربیف  چپ  یاه  لباک  دیرخ  - 

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

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذکراب  نمضرد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  یرونربیف  چپ  یاه  لباک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTORRESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171

یرونربیف یرونربیف چپچپ   یاه   یاه لباک   لباک 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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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000735 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 831 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش هاگشناد   :: 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   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات زا  سپ  یراک  زور  هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسویپ  لیاف  هارمهب  لنپ  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طوبرم سانشراک  ییاهن 

1101003935000163 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-96 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 96  چپ  الاک :  مان 
تسد 2 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک ییاهن  دات  زا  سپ  یراک  زور  هیفصت 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسویپ  لیاف  هارمهب  لنپ  چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طوبرم

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات زازا   سپسپ   یراک   یراک زور   زور   6060 هیفصت   هیفصت درکرهش   درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت.هدش   لیوحت.هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زا.تسویپ   زا.تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع
طوبرم طوبرم سانشراک   سانشراک ییاهن   ییاهن

7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسزوخ - ناتسا  ربیف  ینتب  هچضوح  بصن  هیهت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000835 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

زدهد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایدرجورب  سدنهم  سامت 09353479866  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف ینتب   ینتب هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  سکاف  رتنیرپ و  تنیالک و  نیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094773000005 زاین :  هرامش 

سولاچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
.هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  سکاف  رتنیرپ و  تنیالک و  نیت  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  28 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تکرش  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  و  دوش .  اضما  رهم و  ینف  تاصخشم  - 2

.دشاب اه 10  متسیس  یور  رب  هدش  بصن  زودنیو  -3
.دشاب هدش 10  بصن  زودنیو  - 3

4661947315 یتسپ :  دک  تمالس ،  نابایخ  ماما   نابایخ  سولاچ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52229380-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52229380-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هدش .هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سکاف   سکاف وو   رتنیرپ   رتنیرپ وو   تنیالک   تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  یطاقسا  یاهیرتاب  یروآ  عمج  تشر و  زکرم  رد   UPS RIELLO یارب  100AH-12V یاه یرتاب  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاررقم  طباوض و 

1101001022000838 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طباوض طباوض حرش   حرش قباطم   قباطم یطاقسا   یطاقسا یاهیرتاب   یاهیرتاب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تشر   تشر زکرم   زکرم ردرد     UPS RIELLOUPS RIELLO یارب   یارب   100100 AH- 12VAH- 12V  یاه یاه یرتاب   یرتاب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاررقم   تاررقم وو  

7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  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 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم دیلوت  خیرات  متسیس و  رازفا  دید  ههام  یتناراگ 24  اب  تسویپ  تسیل  قبط  مالقا  ئیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095321000020 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهشرفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا کین  نامرآ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CLSCO هدنزاس عجرم   CLSCO یتراجت مان   WC-2960X لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا راتخم  دیرخ  دنیارف  لاطبا  رد  رادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادرارق تیولوا  رد  ربتعم  یگدنیامن  یاراد  هدننک  نیمات   ، هدننک نیمات  باختنا  رد 

دشاب یم  هژورپ  ییاهن  لیوحت  زا  سپ  دقن و  دص  رد  رتاهت و 20  دصرد  تروصب 80  تخادرپ  هوحن 

7616744744 یتسپ :  دک  نامرک ،  یرادرهش  رفاسمو  راب  لقنو  لمح  تیریدم  نامزاس  هرامش 3 - هچوک  نمهب -  راولب 22  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341833-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341833-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالقا مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ییویدار  تازیهجت  ملق  29 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000066 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  تالاصتا  دربراک  لکین  یراکبآ  اب  جنرب  سنج   BNC روتکناک الاک :  مان 

ددع 29 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2929 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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شارگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 14 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Thin Client Dell 5070-J4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030375000001 زاین :  هرامش 

شارگ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
DELL هدنزاس عجرم  ناربات  ناراک  کین  نامیپ  یزادرپ  هداد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   DELL WYSE یتراجت مان  لدم 5070  هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

WYSE
ددع 16 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
شارگ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Thin Client Dell 5070-J4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Ram DDR4 8GB

Hard SSD m.2 240GB
Wifi AC

Mouse Original Dell
Keyboard Origina Dell Blue

Bracket Monitor Dell
Coverter Display To HDMI 2k

7441758666 یتسپ :  دک  شارگ ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  نیسح ع  ماما  راولب  شارگ /  ناتسرهش  سراف  ناتسا  شارگ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52448111-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52445051-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Thin Client Dell 5070 -J4Thin Client Dell 5070 -J4 ناونع : : ناونع 8080
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  درب  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000737 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   FX SFP لدم هنایار  هکبش  رتور  هعطق  درب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  هقلح  کی  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000066 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یا  هقلح  هرقرق 1   CABLE OUTDOOR SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم 
هقلح ( لور )1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط درب   درب رتور   رتور ناونع : : ناونع 8181

هقلح هقلح کیکی   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8282
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نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

س  / 1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  حطس  رد  روانش  تروصب  یدنب  نژویف  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  565.000.000 دروآرب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02833659882 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روانش روانش تروصب   تروصب یدنب   یدنب نژویف   نژویف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8383
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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 08 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MF 283 u 3/G 4/G یا - یت - دز یاف  یاو  رتور  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000385 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوشیم هداد  تشگرب  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  تساوخرد  قبط  اقیقد  اقیقد  - 

دامرفن تکرش  افطل  دیتسین  الاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروصرد 
تسین لوبق  لباق  هباشم  سنج 

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

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

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تساوخرد  قبط  اقیقد  اقیقد 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه 
ههامکی تخادرپ 

دوش تسویپ  امتحامتح  لیابوم  هرامش  روتکاف و  شیپ 
دامرفن تکرش  افطل  دیتسین  الاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MF 283 u 3/G 4/GMF 283 u 3/G 4/G یایا   -- یتیت -- دزدز یاف   یاف یاو   یاو رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 111 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x8dcadgzgr2q2?user=37505&ntc=5593724
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5593724?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کام هدنشک  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001814 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
پمپ رتسوب  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

زمرت کسید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
زمرت رپیلاک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ تروص  هدش  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کام کام هدنشک   هدنشک یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  ماهبا  تروص  رد  دشاب  یم  تسویپ  حرش  قباطم  یتساوخرد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  تقو  رد   09163717226

1101092625000349 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

نارهت سیسارف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LS MECAPION هدنزاس عجرم   APC-PF00FS لدم یزلف  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
ناریا یژایلآ  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DKK-SW4-40-10 لدم راب  ساب  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا تقو  رد  هرامش 09163717226  اب  ماهبا  تروص  رد  دشاب  یم  تسویپ  حرش  قباطم  یتساوخرد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزلف یزلف روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 8686
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا تینوی  هداتسیا 42  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000148 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   ELDON یتراجت مان   MS لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باختنا باختنا الاک   الاک هبهب   کیدزن   کیدزن یدک   یدک ناریا   ناریا رظن   رظن دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یدک   یدک ناریا   ناریا دوبن   دوبن تلعب   تلعب یناریا   یناریا تینوی   تینوی   4242 هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش

8787
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نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  چیئوس  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001000000022 زاین :  هرامش 

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هاگتسد  لدم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابن یعوجرم  کوتسا و  .دشاب  ون  لانیجروا و  هاگتسد 
.ددرگ یم  دیئات  امرفراک  رواشم  طسوت  هاگتسد  تلاصا 

دشاب یروف  الاک  لیوحت 

1994643313 یتسپ :  دک  پ56 ،  نکسم -  کناب  بنج  یماظتنا -  یورین  هارراهچ  یمادخ - نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88782132-021  ، 88870023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88782133-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

inside و out door هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000147 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   SFTP لدم  m 1000 لوط  CAT6 A هکبش لباک  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باختنا باختنا الاک   الاک هبهب   کیدزن   کیدزن یدک   یدک ناریا   ناریا رظن   رظن دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم یدک   یدک ناریا   ناریا دوبن   دوبن تلعب   تلعب   ins ideins ide وو     out doorout door  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش

8989
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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترایز جح و  نامزاس  رازفا  تخس  تخاسریز و  هکبش ، زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاعالطا 

1101010064000050 زاین :  هرامش 
ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دوش هتفرگ  سامت  داژنربکا  یاقآ  ای 64512616  یوضر و  یاقآ  یاه 6451614  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512234-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تاعالطا   تاعالطا ترایز   ترایز وو   جحجح   نامزاس   نامزاس رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تخاسریز   تخاسریز هکبش ، ، هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 9090
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000146 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 9191
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 16 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  - میسیب هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک 

1101092113000423 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان  + W311U لدم میس  یب  هکبش USB و  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/21عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم ههام  یتناراگ 12  اب   huawei e5577 کرام رتویپماک  یجراخ  مدوم  ناونع : 

14011730 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لکلک غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ---- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- میسیب میسیب هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هتشون   هتشون

9292

ربتعم ربتعم ههام   ههام   1212 یتناراگ   یتناراگ اباب     huawei e5577huawei e5577  کرام کرام رتویپماک   رتویپماک یجراخ   یجراخ مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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نارهت یزاس  نگاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TWMC-57-140130286 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5594657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس رتیلیپسا و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یزاس  نگاو  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TWMC-56-140130294 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5594767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماود اب  بوخ و  کرام  داعبا 5و3و7و20و30و10و15و25  هب   hdmi لباک نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس وو   رتیلیپسا   رتیلیپسا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494

ماود ماود اباب   وو   بوخ   بوخ کرام   کرام   2525 وو 1515 وو 1010 وو 3030 وو 2020 وو وو77 وو33 55 داعبا   داعبا هبهب     hdmihdmi لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9595
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   OTDRنژویف و یرتابریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000064 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OTDROTDR وو نژویف   نژویف یرتابریمعت   یرتابریمعت ناونع : : ناونع 9696
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000042 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 - دامن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  - یتسویپ تاحیضوت  تسیل و  قبط  دیرخ  تساوخرد  - 

زیربت رد  لیوحت   - ربتعم یتناراگ  هیارا 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  لیمکت و  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  - هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  - یتسویپ تاحیضوت  تسیل و  قبط  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زیربت رد  لیوحت   - ربتعم یتناراگ  هیارا   - دامن یرازگراب 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9797
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قباطمو  لخاددیلوت  یتسیاب  یم  هک  تراک  نیال  ددعود  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد 

1101001011000102 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-FXS لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   FXS هعطق تراک  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ردروتکاف شیپ  یراذگراب  دشاب - هناماسرد  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  سانشراکو  راداپ 88115831  مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک نیال   نیال ددعود   ددعود ناونع : : ناونع 9898
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISR4431/K9 لدم وکسیس  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003483000063 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
* ددرگ جرد  هناماس  رد  رتور  هاگتسد  کی  تمیق  - *

* دشاب یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  لک  هرادا  دیدحالص  هب  تازیهجت  دادعت  *
 * یتناراگ لاس  کی  یاراد  لانیجروا و  تازیهجت NEW و  هیلک  *

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

1401/06/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  تخادرپ  * لک هرادا  هدهع  هب  هدوزفا  شزرا  ربتعم ،  یهاوگ  نتشاد  تروصردو  ددرگ  جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  غلبم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  هدش  رکذ  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  * هدنشورف هدهع  هب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه  * لک هرادا  رابنا  برد  روتکافوالاک 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیربت5593254 س )  ) ارهزلا یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ  رد  یرتویپماک  تیاس  یزادنا 2  هار  هحفص 16)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5593309 تینما  حرط  صوصخ  رد  رورس  تاعطق  بصن  هحفص 16)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنهرف5593325 ترازو  یتنرتنیا  یاه  هاگیاپ  یهدناماس  تامدخ  هحفص 16)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داشرا5593357 گنهرف و  ترازو  یاه  لاتروپ  هناماس  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5593387 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 97)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم -5593454 نیبرود  ددع  هتسبرادم NE - X3500FR و 19  نیبرود  ددع  دادعت 4 
چیوس باه  ددعکی  هاگتسدکی NVR 5432 4ks2 و  X3500FR ND و 

هحفص 97) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

وکسیس وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 9999
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5593899Vibxpert Utility هداد جارختسا  رازفا  مرن  نیرخآ  یزاس  لاعف  دک )  هحفص 34)سنسیال (  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5593908data sheet قباطم  CPU یکدی هحفص 34)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرادباسح5594127 رازفا  مرن  ایازم و  قوقح و  هناماس  زا  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5594166 نکسا  یاه  هدنورپ  احما  هحفص 16)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5594178PC زکرم هتسبرادم  نیبرود  متسیس  رورس  یزاس  هنیهب  هحفص 97)هعسوت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

امیس5594242 وادص  زکارم   ngfw5516 لسن یاه  لاوریاف  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5594331lan هخسن ibsng گنیتناکا رازفا  مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 16)هیارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5594496( لیمیا سیورس  یرادهگن   ) هرواشم هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5594882 نیبرود  تیاس  هس  یزادنا  هار  بصن و  یاهب  هحفص 78)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدش5595107 مامت  تمیق  تیریدم  هحفص 16)هبساحم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " 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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ناتسرل یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090140000025 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناروآون یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HITACHI CO هدنزاس عجرم   HITACHI یتراجت مان   CP-EX303 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   IBOARD هدنزاس عجرم   INTERACTIVE WHITEBOARD یتراجت مان   iBoard 82 لدم لاتیجید  دنمشوه  درب  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زادعب  هام  تخادرپ 4  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814989468 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  یزار  نابایخ  یاهتنا   دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207826-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215005-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید دنمشوه   دنمشوه درب   درب اتید -  -  اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 100100

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453318 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/02هرامش تکرش :  تلهم   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 2022/08/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دراد ویشرآ  تعرس (  رگشیامن  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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

5593908data sheet قباطم  CPU یکدی هحفص 34)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تعرس تعرس رگشیامن   رگشیامن تراک   تراک 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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دبیم یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یتراظن و  نیبرود  هیاپ  یارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000074 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف   m 6 زیاس  NMK-TC-6 لدم مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج  یگدننار  ییامنهار و  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ریوک رهم  اکین  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رهم  اکین  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ورین  رتسگ  ثادحا  یتراجت  مان   m 6 زیاس مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج   PO6 لدم یگدننار  ییامنهار و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

سراپ یورین  رتسگ  ثادحا  یسدنهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 9 زیاس یگدننار  ییامنهار و  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 6 زیاس یگدننار  ییامنهار و  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعرب  ارجا  بصن و  لمح و  لیبقزا  تاروسک  هیلک 

ددرگیم دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: 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 وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس یزیمآ  گنر  رباع  کولب  یارجا  ضرع cm 15و  نورکیم  تماخض 2000  (6-3) عطقنم یرپسا  مرگ  گنر  یلوط  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورکیم تماخض 2000  یئزج  ود  مرگ  گنر  اب  اهریگ 

1101096090000012 زاین :  هرامش 
رهشابص یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 1700 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3356117449 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  - کیجات دیهش  راول  یادتباب  - رهشابص - رایرهش ناتسرهش  - نارهت ناتسا  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65222222-021  ، 65624446-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65623411-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورکیم نورکیم   20002000 تماخض   تماخض (( 66 -- 33)) عطقنم عطقنم یرپسا   یرپسا مرگ   مرگ گنر   گنر یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092396000004 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

کتسب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  هب  دیاب  ءاهب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  تادنتسم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7961143355 یتسپ :  دک  حانج ،  یرادرهش  - یرادرهش نابایخ  - حانجرهش - ناگزمره سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344061-076  ، 44344161-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44344161-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج   ، هرادا رابنا  هب  نآ  لمح  مرگ و  هزیناولاگ  ششوپ  یاراد  هرامش 14  لیردراگ  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  لامش  زکرم و  یظافحتسا 
1101004221000067 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لامش زکرم و  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج   ، هرادا رابنا  هب  نآ  لمح  مرگ و  هزیناولاگ  ششوپ  یاراد  هرامش 14  لیردراگ  هیاپ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگزمره ناتسا 

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

هزیناولاگ هزیناولاگ ششوپ   ششوپ یاراد   یاراد   1414 هرامش   هرامش لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدزمتسد تروصب  ( عطقنم ودتمم   ) رتمولیک 120 یشک طخ  صوصخم  هزیناکم  نیشامابرهش  حطس  یاهنابایخ  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش کیفارت  لوئسم  دات  هطوبرم و  درادناتسااب 

1101091714000026 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  درجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 120000 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ذخا  تادهعت  ماجنا  نسح  همان  تنامض  دصرد  هدنرب 10  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  رد  رتشیب  تاعالطا  دشاب  یم  شهاکای  شیازفا  دصرد  لماش 25 دادرارق  یرادرهش  یلام  نیئآ  هدام 18  ربارب 

6915679545 یتسپ :  دک  راهب ،  نابایخ  یادتبا  ادهش  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42500901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42533093-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باراد ناتسرهش  قرب  تیریدم  رباعم  ییانشور  هعسوت  تهج  زاین  دروم  حلاصم  دزمتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000624 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

53579382-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمولیک رتمولیک 120120 یشک یشک طخطخ   صوصخم   صوصخم هزیناکم   هزیناکم نیشامابرهش   نیشامابرهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 106106

باراد باراد ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب تیریدم   تیریدم رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم وو   دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یتبقارم  دوخ  ینمیا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000065 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نسح هدننک  هضرع  عجرم  داژن  یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 60 زیاس تانبرک  یلپ  سنج   J52N لدم یسیلپ  افنوت  موتاب  الاک :  مان 

داژن یداوج 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیلپ یسیلپ افنوت   افنوت موتاب   موتاب ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) گنر لدم  نیا  صوصخم  رنیت  درس و  تسالپومرت  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000126 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماف ناشور  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح یدنب  هتسب  عون   RTR71.9040 گنر دک  درس  تسالپومرت  نیزر  هیاپ  رب  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 5800 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نئادم یرسک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   PETROL LEOPARD یتراجت مان   kg 185 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 400 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمیهاربا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09151077702  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صوصخم صوصخم رنیت   رنیت وو   درس   درس تسالپومرت   تسالپومرت دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت کیفارت و  یلودج و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094791000008 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآرالک    یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

رنیت گنر و  دیرخ  1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دابآ سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  مالعا  هدنرب  دات  هنومن و  تفایرد  اب  تیفیک  تیمها  هب  هجوت  اب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیراذگب سامت  هرامش  افطل 

4673119414 یتسپ :  دک  دابآرالک ،  یرادرهش  هر -  ماما  نابایخ  دابآرالک -  رهش  دابآ -  سابع  ناتسرهش  نازدنزام -  دابآ ،  سابع  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54604002-011  ، 54601536-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54603201-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  هجوت  اب  هدابآ  ناتسرهش  یدورو  روحم  رد   LED غارچ بصن  لمح و  دیرخ -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000355 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 96 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هدابآ 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

رنیت رنیت وو   کیفارت   کیفارت وو   یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

روحم روحم ردرد     LEDLED  غارچ غارچ بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ -  -  دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یرادرهش  هقطنم 2  حطس  یکیفارت  یاهولبات  تازیهجت و  بصن  هیهت و  تهج  راکنامیپ  یریگراکب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095326000009 زاین :  هرامش 

هقطنم 2 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  نعت  کالم  یمازلا و  مالعتسا ) یداهنشیپ  تمیق  لوادج  صخالاب  مالعتسا (  یاهتسویپ  دات  لیمکت و  هئارا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  شودخم  طورشم و  یداهنشیپ ،) تمیق  لوادج  صوصخب   ) کرادم صقن  یاراد  ای  کرادم و  دقاف  تاداهنشیپ 

3134851889 یتسپ :  دک   ، 2 جرک هقطنم   یرادرهش   - دنق هناخراک  هاراراهچ  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32215861-026  ، 32262290-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32262290-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتم یلیم   2  ) نورکیم کشخ 2000  تماخض  هب  یئزج  ود  گنر  هارمه  هب  یتلافسآ  هاکتعرس  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000023 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1200 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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 یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ یریگراکب   یریگراکب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1121 12

گنر گنر هارمه   هارمه هبهب   یتلافسآ   یتلافسآ هاک   هاک تعرس   تعرس یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال یزاسرهش  هار 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   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . کتسب رال -  سابعردنب و  رال -  یاهروحم  تهج  لیردراگ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000091 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  تیاس  هس  یزادناهار  بصن و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000088 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 111 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lf79fxgkxh24q?user=37505&ntc=5594535
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594535?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dlcxt6wnk2q7d?user=37505&ntc=5594882
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594882?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاجم سیلپ   ) یشخرذآ رالوس و  نز  کمشچ  یاه  غارچ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000081 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یزاجم سیلپ   ) یشخرذآ رالوس و  نز  کمشچ  یاه  غارچ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشخرذآ یشخرذآ وو   رالوس   رالوس نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1161 16

نایانیبان نایانیبان ریسم   ریسم لیات   لیات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تروص  قبط  طقف  نایانیبان  ریسم  لیات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000146000035 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ساپ نتب  ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   BPAS یتراجت مان   g 600 ینلیتا یلپ  لطس   B ءزج  EP-K200 روتامرآ تشاک  یریمخ  بسچ  الاک :  مان 

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

دیلوت تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 111   cm 6 تماخض  cm 30 ضرع  cm 30 لوط ور  هدایپ  صوصخم  ینتب  لیات  شوپفک  الاک :  مان 
هزیر نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک 

تلاپ 145 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دیلوت تامدخ و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 50   cm 6 تماخض  cm 40 ضرع  cm 40 لوط ور  هدایپ  صوصخم  ینتب  لیات  شوپفک  الاک :  مان 
هزیر نتب  نایواک  دیلوت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  هزیر  نتب  نایواک 

تلاپ 55 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  75 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993174 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  لک  هرادا  یسودرف –  ندیم  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37260985-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37268873-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نپاژ نپاژ لصا   لصا نتلوم   نتلوم لاستوف   لاستوف وو     v200v200 اساکیم   اساکیم لابیلاو   لابیلاو پوت   پوت ناونع : : ناونع 118118
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نپاژ  لصا  نتلوم  لاستوف  اساکیم v200 و  لابیلاو  پوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا ددع  هنانزراولشو 20  ترشیت  تس 

یتسویپ کرادم  رد  ریواصت  قبط  الماک 
تسا شرافس  زا  سپ  زور  هس  نیمات  تلهم 

1101091536000118 زاین :  هرامش 
یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لدکاپ لیعمسا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یددع  یا 1  هناوتسا  یطوق   m 2 لوط  ELASTIC BAND لدم ستالیپ  یشزرو  شک  الاک :  مان 
قالخا شوخ 

ددع 15 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نابات  رتسگ  دادرف  هدنزاس  عجرم  یت  یج  فا  یتراجت  مان   m 3 لوط یکیتسالپ  سنج  لدم 122011  ینوفلس  هتسب  یا  هفرح  یشزرو  بانط  الاک :  مان 
نابات رتسگ  دادرف  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  سادیدآ  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 24  هتسب   XS-XL زیاس  RKH102 لدم یخن  سنج  هنانز  یبآ  یشزرو  راولش  ترش و  یت  سابل  تس  الاک :  مان 
یمداخ نیدلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم  سادیدآ 

هتسب 20 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

شزرو ناروای  یدیلوت  یتامدخ   100x75 cm داعبا یتاقباسم  کی  هجرد  ینادیم  ود و  عنام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
ناریا کپوت  تکرش  زا  ابیت  یتراجت  مان  اب  زیاس 7   kg 5 یکیتسال هیور  لاب  نیسیدم  پوت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

سیرد میعن  هدننک  هضرع  عجرم   MARSHAL یتراجت مان   FOX40 لدم لیتسا  یرواد  توس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
بط نکس  هدننک  هضرع  عجرم   Ledraplastic یتراجت مان  ینامردراک  یپارتویزیف و  دربراک  لدم 61-9760   Therasensory رادراخ یلداعت  پوت  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.332-L دک  cm 90 زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  رادشه  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   A-330 لدم  cm 243 لوط یزلف  سنج  کیتاتسا  گنر  روت  اب  هارمه   in 7 هلول اب  لابیلاو  هلیم  الاک :  مان 

تاداسلا فرشا  میحردیس 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
یقیدص لایناد  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   MIKASA هدنزاس عجرم   MIKASA 5 لدم زیاس 5  یمرچ  لابیلاو  پوت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم ماجنا  یدعب  تامادقا  دات ، زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروصرد 

دشاب یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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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

رامش5594992 سوکعم  ییامنهار و  غارچ  هحفص 34)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هگنل  ود  کیتاموتا  کج  بصن  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000109 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34442816-041  ، 34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: 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

هگنل هگنل ودود   کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   بصن   بصن وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  اقیقد  باتک ) گت  تاناما - راکدوخ  زیم   - RFID یتظافح - تیگ  ) هناخباتک رد  باتک  تناما  تازیهجت  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسرذآ رازفا  مرن  اب  قبطنم  مهم :

1101000395000060 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهبا رون  یایند  یزلف  عیانص  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 عافترا  120x60 cm داعبا یبوچ  یا  هناخباتک  رتویپماک  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
یبحاص ادیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PAX یتراجت مان   S90 لدم  GPRS modem rfid ناوخ تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   GUARDWAY یتراجت مان   mm 55 زیاس  PENCIL لدم  KHz 58 پاچ نودب  راد  میس  یکیتسالپ  گت  الاک :  مان 
ددع 18000 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
ماف ابص  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUANRAY هدنزاس عجرم   RFID یتراجت مان   Qstar لدم لرتنک  تازیهجت  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ.لحم  رد  ناگیار  لاسرا  لیوحت و  تسویپ .) قباطم  ) دشاب ربتعم  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینوناق یلام و  یرادا  لحارم  یط  طوبرم و 

6517838695 یتسپ :  دک  نشور ،  یدمحا  یفطصم  دیهش  غابراهچ  شهوژپ  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380699-081  ، 38380919-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380699-081 :: 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 تازیهجت   تازیهجت تیگ   تیگ -- یکیتسالپ یکیتسالپ گتگت   -- ناوخ ناوخ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد -- یایا هناخباتک   هناخباتک رتویپماک   رتویپماک زیم   زیم ناونع : : ناونع 120120
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/08/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یقرب  برد  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا اب  هارمه  رورس  قاتا  فانک )   ) بذاک راوید  بذاک ،  فقس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000150 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  مرا  هداد  زکرم  تخاسریز  هدنزاس  عجرم   ECC-01-A لدم  120x150x196 cm زیاس کیتاموتا  برد  اب  رورس  هتخاس  شیپ  قاتا  الاک :  مان 

مرا هداد  زکرم  تخاسریز 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یقرب   یقرب برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 12 112 1

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد اباب   رورس   رورس هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ قاتا   قاتا ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یقرب  بردو  هرجنپ  تهج  هشیشو  میرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000116 زاین :  هرامش 

ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یقرب  بردو  هرجنپ  تهج  هشیشو  میرف  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یزادنا  هارو  بصن   / یلام روما  لوسم  دهعتاب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   // تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف

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

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

یقرب یقرب بردو   بردو هرجنپ   هرجنپ تهج   تهج هشیشو   هشیشو میرف   میرف ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیگ تخاس  یدورو ، برد  نشیتراپ  یارجا  اهراوید ، یزیمآ  گنر  حالصا و  ندیچرب ، لماش  فکمه  هقبط  ییارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  بصن  ینابهگن و 

1101090285000001 زاین :  هرامش 
نامیرف هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

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

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  تایلام  همیب و  تخادرپ  حرط ، یارجا  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  حلاصم ، نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9391869119 یتسپ :  دک  نمهب ،  عطاقت 22  یقرش -  سردم  نابایخ  نامیرف -  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34622721-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623762-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هشیگ هشیگ تخاس   تخاس یدورو ، ، یدورو برد   برد نشیتراپ   نشیتراپ یارجا   یارجا اهراوید ، ، اهراوید یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   حالصا   حالصا ندیچرب ، ، ندیچرب لماش   لماش فکمه   فکمه هقبط   هقبط ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
کیتاموتا کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   ینابهگن   ینابهگن

124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادا تلادع  ناوید   :: 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   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا لوف  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004836000002 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
لیتسا مامت  هندب  کیتاموتا  لوف  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

 ... بصن و هیاپ  زا  معا  تازیهجت  بصن  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب -  لاس  تدم 3  هب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب 

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51203845-021  ، 46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5593261 یتراظن و  نیبرود  هیاپ  یارجا  هحفص 78)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5593383 شیاپ  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  هحفص 78)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سنمیز5593905 رترونیا  تنیفورپ - وا  یا  هحفص 34)تومیر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5594882 نیبرود  تیاس  هس  یزادنا  هار  بصن و  یاهب  هحفص 78)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا لوف   لوف یایا   هلیم   هلیم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیک   تیک ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000039000046 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-X3500A لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  زیاروتوم 5  تلاب  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1830 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

نارک هنن  هداز  میحر  زورهش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HI-TEC یتراجت مان   BE-DIKA42 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

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

تراجت اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان  لدم 1023  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
داپوه

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا یلک  طیارش  یمومع و  طیارش  یتسویپ و  مالعتسا  لماش : تسویپ  کرادم  قبط 

5194619888 یتسپ :  دک  کلمارق ، )  ) تدح نابایخ و  لوا  رگراک  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251755-041  ، 32898931-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32898944-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 126126
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جدننس نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR 5432 هاگتسدکی X3500FR ND و  هتسبرادم  - نیبرود  ددع  هتسبرادم NE - X3500FR و 19  نیبرود  ددع  دادعت 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4ks2

چیوس باه  ددعکی  و 
1101092045000006 زاین :  هرامش 

جدننس نادنز  هدننک :  رازگرب 
ارآ نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-X3500 لدم بش  رد  دید  تیلباق  لسکیپاگم  ماد 5  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ 
ددع 23 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  ههام  هس  تخادرپ  دشاب 3 - یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب 2 -  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  ربارب  اقیقد  تساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615765983 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نادنز  داشرا  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33172254-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33156085-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NVR 5432NVR 5432 هاگتسدکی   هاگتسدکی وو     X3500FR NDX3500FR ND هتسبرادم   - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1919 وو     NE -  X3500FRNE -  X3500FR هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
چیوس چیوس باه   باه ددعکی   ددعکی وو     4ks24ks2

127127
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهش  نیگشم  یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000109 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کردم همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها یرادرهش  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها تحایسهنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095171000003 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153973136 یتسپ :  دک  نادابآ ،  لانیمرت  یناهبهب  هللا  تیآ  نابوتا  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539012-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35539012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهش   رهش نیگشم   نیگشم یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

زاوها زاوها تحایسهنایاپ   تحایسهنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط   PC زکرم هتسبرادم  نیبرود  متسیس  رورس  یزاس  هنیهب  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000842 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگداش هرامش 20  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 2022/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه نیبرود  یساسا  ریمعت  تیابارت و  کی  دراه  لباک -  ضیوعت   ) دروم هتسب 10  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005771000007 زاین :  هرامش 

ناگداش هرامش 20  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

ناگداش ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج  اه -  نیبرود  یساسا  ریمعت  تیابارت و  کی  دراه  لباک -  ضیوعت   ) دروم هتسب 10  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  حالصا  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  یاه 09163318602 و 09167879440  هرامش 

6431915979 یتسپ :  دک  نادابآ ،  لانیمرت  بنج  رهشهام  نادابآ  هداج  ریسم  یادتبا  این  یناهبهب  دیهش  راولب  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53721214-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53727795-061 :: 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

PCPC  زکرم زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس رورس   رورس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 130130

دروم دروم   1010 هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش حالصا   حالصا وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 111 ھحفص 101 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zyqpqxdzene74?user=37505&ntc=5594178
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5593261 یتراظن و  نیبرود  هیاپ  یارجا  هحفص 78)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5594882 نیبرود  تیاس  هس  یزادنا  هار  بصن و  یاهب  هحفص 78)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 111 ھحفص 102 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامرک ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هام  یلا 2  تخادرپ 1 مالعا  تمیق  یا  هناورپ  کالپور  چیپ  ، نتنآزیرپ میس 5/0*1، ،4*1/5 لباک راکور 30*30، لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003614000107 زاین :  هرامش 

نامرک نادنز  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 1060710 حرط ناشفا  همین   4x1/5 یسم قرب  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 200 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ساملا یحتف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XINDA ACCESSORIES Co هدنزاس عجرم  یقرب  هلپ  لماک  یا  هناورپ  چیپ  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یناخترف یدارم  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   SOL یتراجت مان  یکیتسالپ  لدم 1206  نویزیولت  راکوت  نتنآ  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  جرک  لباک  میس و  عیانص  هدنزاس  عجرم  یفالک  هتسب  یرتم  لوط   1x0/5 mm^2 عطقم حطس  یسم  سنج  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
جرک لباک  میس و 
رتم 300 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سوت عاعش  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  عاعش  سراپ  یتراجت  مان   SMD لدم  W 30 ناوت راکور  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 130 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم هرامشاب 09134417006  رتشیب  تاحیضوت  تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  نامرک  یزکرم  نادنز  رابنا  بردات  الاک  لاسراو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یفیرش 

7635113111 یتسپ :  دک  نارمچ ،  هدکشناد  بنج  یولع  غاب  تفه  هداج  یادتبا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235090-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

یا5595040 هناورپ  کالپور  چیپ  ، نتنآزیرپ میس 5/0*1، ،4*1/5 لباک راکور 30*30، هحفص 103)لنپ  )  accessaccess

یایا هناورپ   هناورپ کالپور   کالپور چیپ   چیپ ،، نتنآزیرپ نتنآزیرپ ،، 11 ** 5/05/0 میس   میس ،،44** 1/51/5 لباک لباک ،،3030 ** 3030 راکور   راکور لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 111 ھحفص 103 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5593387 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 97)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم -5593454 نیبرود  ددع  هتسبرادم NE - X3500FR و 19  نیبرود  ددع  دادعت 4 
چیوس باه  ددعکی  هاگتسدکی NVR 5432 4ks2 و  X3500FR ND و 

هحفص 97) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ ولیک  یزاگ 12و 30 هدننک  شوماخ  یمرگولیک و  زاگ 12و 6 ردوپ و  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000264 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 31 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 82 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 50 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   lit 25 تیفرظ یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  یراذگ  راب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513327-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگ یمرگ ولیک   ولیک 3030 وو   1212 یزاگ   یزاگ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ وو   یمرگولیک   یمرگولیک 66 وو   1212 زاگ   زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 111 ھحفص 104 
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ .  لیاف  ینف  تاصخشم  هب  یناشن  شتآ  لوسپک  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000126 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 4 دادعت : 

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

هناماس ردو  لیمکت  ار  یداهنشیپ  تمیق  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات  نمض  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یتسیاب  یتساوخرد  یاهلوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دهدرارق

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 111 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3493jtxkj6q33?user=37505&ntc=5594358
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000474 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   Gasclip MGCpump جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   ABC05-800 لدم نبرک  دیسکاونوم  نژوردیه و  دیفلوس  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CITICEL هدنزاس عجرم   CITICEL
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   Crowcon T4 جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A3 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7052181-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

یمرگ5593386 ولیک  یزاگ 12و 30 هدننک  شوماخ  یمرگولیک و  زاگ 12و 6 ردوپ و  هدننک  هحفص 104)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

دک5594358 ناریا  نمض  رد  تسویپ .  لیاف  ینف  تاصخشم  هب  یناشن  شتآ  لوسپک  هاگتسد  راهچ 
 . دشابیم هباشم  یباختنا 

هحفص 104) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

5594460apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit هحفص 47)تراک قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژیسکا5594527 هحفص 104)روسنس  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5593581 قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  یفیک  یبایزرا  هحفص 6)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم5594050 تمدخدک.تسویپ  دادرارق  سیونشیپ  زیلانا و  قبط  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 47)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5593383 شیاپ  ناوخ و  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  هحفص 78)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5593778LEVEL SWITCH(47 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 2022/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیچالا  دنب و  هارددع  کی  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030415000012 زاین :  هرامش 

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

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33222292-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222292-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5593154 تسیل  قبط  قیچالا  دنب و  هارددع  کی  یارجا  هحفص 107)هیهت و  دنب  ( دنب هار   هار

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

نپاژ5595171 لصا  نتلوم  لاستوف  اساکیم v200 و  لابیلاو  هحفص 78)پوت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیچالا   قیچالا وو   دنب   دنب هارددع   هارددع کیکی   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 136136

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5594323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتنس اتید  ) هداد زکرم  قیرح  رض  تقرس و  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000149 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

5594323( رتنس اتید  ) هداد زکرم  قیرح  دض  تقرس و  دض  هحفص 109)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( رتنس رتنس اتید   اتید )) هداد هداد زکرم   زکرم قیرح   قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 137137

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

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

زا 111 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g66ek6tbhllya?user=37505&ntc=5594323
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5594323?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  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 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 2022/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5593456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  دادعت  هب   manageEngine desktop central یزادنا هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000100 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کتامن هدننک  هضرع  عجرم  کتامون  دیلوت  لرتنک  یزیر و  همانرب  تیریدم  یتراجت  مان  بو  تحت  عون  دیلوت  لرتنک  یزیر و  همانرب  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نایناریا
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  ) دیشاب هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09399107593 مدجم 06153507278 -  حلاص  یاقآ  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینفرظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5593135 تادنتسم  حرش  هب  ناهفصا  هقطنم  هپس  کناب  هدادزکرم  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتیریدم5593354 دروبشاد  رازفا  مرن  هحفص 16)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5593456 کی  دادعت  هب   manageEngine desktop central یزادنا هار  هحفص 109)بصن و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نابیتشپ5593538 تیاس  یزاجم  رتنساتید  شزومآ  ینابیتشپ و  ، هحفص 16)سیورس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5593572phenix  “ رازفا مرن  تست  عماج  متسیس  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هشقن5593782 میسرت  متسیس  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5593899Vibxpert Utility هداد جارختسا  رازفا  مرن  نیرخآ  یزاس  لاعف  دک )  هحفص 34)سنسیال (  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک5593930 تازیهجت  تیگ  - یکیتسالپ گت  - ناوخ تراک  هاگتسد  - یا هناخباتک  رتویپماک  یاهمتسیسزیم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 92) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ددع ددع کیکی   دادعت   دادعت هبهب     manageEngine desk top centralmanageEngine desk top central یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 138138
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادباسح5594127 رازفا  مرن  ایازم و  قوقح و  هناماس  زا  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5594198 هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یارب5594248  lan هخسن  ibsng کیتناکا رازفا  مرن  یناسر  زورب  ینابیتشپ و  تامدخ  هیارا 
نارهت یامیسوادص 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5594331lan هخسن ibsng گنیتناکا رازفا  مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 16)هیارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5595107 مامت  تمیق  تیریدم  هحفص 16)هبساحم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تلوولیک5595156 قرب 20  تسپ  یولبات  یور  یرازفا  مرن  تخس و  تارغت  هحفص 16)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5593092 یریوصت  شیاپ  هژورپ  یارجا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 8)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا5595115 لوف  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 92) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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