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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشجنپ  2727   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس ,800 , 000136 ,800 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   128هکس ,480 , 000128 ,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   208رالد ,900208 سیئوس900, سیئوس کنارف   315,900315,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 77,700هکس , 00077,700 , اداناک000 اداناک رالد   232رالد ,700232 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   80لایر , 06080 , 060

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 47,650هکس , 00047,650 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,767,00012 ,767, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   361دنوپ , 950361 , نپاژ950 نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,910222 ,910

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
((3939))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7575))

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

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

زا 78 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 19  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 22  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 65

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 78 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

زا 78 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

زا 78 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001549000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596107 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلمت  لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب  تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیلمت لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

09:00 تعاس : 1401/08/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 229 یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  ، 1587617811 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

( فسینوی  ) دحتم للم  نامزاس  ناکدوک  قودنص  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشود 1401/6/7هرامش خیرات  رد  یهیجوت  هسلج   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

unicef.org :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارگ یاهراک  یحارط و  هنیمز  رد  تدمدنلب  دادرارق  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 7 یماظن -  نابایخ  ناوتسار - نابایخ  فدص -  نابایخ  موس -  ناتسین  نابایخ  نارادساپ -  نابایخ  ناریا -  فسینوی  رتفد   :: سردآ سردآ

09126796178 :: نفلت :: https://unicef.zoom.us/i/99933024348?from=addonنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: hsharifzadeh@unicef.orgسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیلمت یکیلمت لاوما   لاوما وو   یقوقح   یقوقح هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

یکیفارگ یکیفارگ یاهراک   یاهراک وو   یحارط   یحارط هنیمز   هنیمز ردرد   تدمدنلب   تدمدنلب دادرارق   دادرارق تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 78 ھحفص 5 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

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

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094564000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595913 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زااردوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود 

یاضما یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -   455/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kashanu.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  کرادم   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن اب  هارمه  کر  دادعت 28  درادناتسا Tier 3 و  هس  حطس  اب  ناشاک  هاگشناد   DATA CENTER هداد زکرم  تخاس  رب  تراظن  هرواشم و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد زکرم  گنیروتینام  لرتنک و  متسیس  هتسب ، رادم  نیبرود  متسیس  قیرح ، افطا  مالعا و  متسیس  قرب ، لاکیناکم ، ینارمع ، یاه 

یورین یاه  هنیزه  هیلک  دش -  دهاوخ  تفایرد  رسک  هصقانم  هدنرب  هب  یتخادرپ  نیلوا  زا  یهگا  جرد  هنیزه  لایر -  نیمضت 300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  هب  هریغ  همیب و  قوقح ، یاه  هنیزه  زا  معا  دنا  هدش  هتفرگ  راک  هب  هصقانم  هدنرب  طسوت  یناسنا 

87317 یتسپدک 53153 - ناشاک  هاگشناد  یدنوار  بطق  راولب  ناشاک   :: سردآ سردآ

یتمدخ سدنهم  یاقا  :: 03155914455 و 09131630046  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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

هاگشناد هاگشناد   DATA CENTERDATA CENTER هداد   هداد زکرم   زکرم تخاس   تخاس ربرب   تراظن   تراظن وو   هرواشم   هرواشم یحارط ، ، یحارط 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 78 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yr43yaz6b5y6q?user=37505&ntc=5595913
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5595913?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u368axtkx6wpe?user=37505&ntc=5595925
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5595925?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

قرش  :: عبنم :: 1401/06/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  لتاکلآ  چیئوس  ددع  نیمأت 6  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ماع ) یماهس   ) سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک راذگاو  طیارش  دجاو  هدننک  نیمأت  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  کتسا  لوژام  پاکب و  رواپ 

غلبم : هصقانم رد  تکرش  همان  تنامض  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لایر نویلیم  دصناپ  500،000،000

: دانسا دیرخ  هنیزه 
هراتس تفن  تکرش  مان  هب   ir51018000000000.339038113 ابش هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 3390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم  ود  2،000،000

سراف جیلخ 

تکرش ییافکدوخ ، راولب  تفن ، نادیم  تفن ، تعنص  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، : هصقانم یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
7931181183: یتسپدک  076-31313 131: راگنرود یلخاد 3706 ،  076-31310000: نفلت .اهدادرارق  یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن 

:: 076-31312677 و 076-31313357 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

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

مود هلحرم  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتاتهرامش رثکادح   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتاتعبنم رثکادح   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597299 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچکارتسا لانیجروا ، هیاپ  لاووئدیو ، لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ،  هب  تبسن  درادرظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  مضنم  دادرارق  هصقانم و  طیارش  کرادم و  دانسا و  رد  جردنم  تامدخ  حرش  قباطم  لاووئدیو ) لرتنک  یموینیمولآ و 

هب داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  ییاشگزاب  ات  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  .دیامن  مادقا 
دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ

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

ناشاک یرادرهش  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتسا کتسا لوژام   لوژام وو   پاکب   پاکب رواپ   رواپ هارمه   هارمه هبهب   لتاکلآ   لتاکلآ چیئوس   چیئوس ددع   ددع   66 نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

رچکارتسا رچکارتسا لانیجروا ، ، لانیجروا هیاپ   هیاپ لاووئدیو ، ، لاووئدیو لماش   لماش  ) ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
لاووئدیو لاووئدیو لرتنک   لرتنک وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5597449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Product: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : SIMATIC S7-400H, CPU 414H Central processing unit for S7- یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادعت ( 400H and S7-400F/FH, 4 interfaces: 1 MPI/DP, 1 DP and 2 for sync modules, 1.4 MB memory (700 KB data/700 KB program

هاگتسد  4

:: 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

Product: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : S IMATIC S7-400H,  CPU 414H CentralProduct: PLC STEP7 CPU 6ES7414-4HJ04-0AB0 desc. : S IMATIC S7-400H,  CPU 414H Central ناونع : : ناونع
process ing unit for S7-400H and S7-400F/FH,  4 interfaces : 1  MPI/DP,  1  DP and 2  for sync modules ,  1 .4 MBprocess ing unit for S7-400H and S7-400F/FH,  4 interfaces : 1  MPI/DP,  1  DP and 2  for sync modules ,  1 .4 MB

هاگتسد هاگتسد   44 دادعت   دادعت ( ( memory (700  KB data/700  KB programmemory (700  KB data/700  KB program
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   26هرامش هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
رویرهش 1401  1 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 00:01  دادرم 1401 

تعاس 16:00

petroyada.ir :: عبنم : عبنم دانسا لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00 رویرهش 1401   1 هبنشهس ،

5597452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Konica Minolta ADF and Fusing Unit - PR002856 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

: دش دنهاوخن  هداد  تکرش  یبایزرا  رد  هدوب و  رابتعا  دقاف  دننکن  تیاعر  ار  لیذ  دراوم  هک  ییاهتکرش  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارآدای هژورپ  رابنا  رد  دات  لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور   45 تخادرپ : هوحن  -1

یراک زور  لقا 14  دح  روتکاف : شیپ  رابتعا  -2

مدع تیلوئسم  .دوش  هداتسرف  رابنا  هب  الاک  هارمه  هب  دوش و  هیهت  هناگادج   PO ره هب  طوبرم  تسیل  گنیکپ  یتساوخرد  یاهالاک  هارمه  هب  هک  دوش  یم  دیکات  -3
.دشاب یم  هدنشورف  اب  تسیل  گنیکپ  نودب  یالاک  ندش  مگ  یگدیسر و 

.دش دهاوخ  یبایزرا  رد  تکرش  مدع  ثعاب  اهروتکاف  شیپ  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  ندشن  فیلکت  نعت  -4

دیرخ سانشراک  طسوت  هدش  اضما  هیغالبا  اب  یمسر  غالبا  زا  دعب  افرص  یرادیرخ  .دوشن  یرادیرخ  رظن  دروم  یالاک  رودنو ، یمتسیس  ندش  هدنرب  مالعا  تروص  رد  -5
.دوش ماجنا  کپونیس 

.تفرگ دهاوخن  هدهع  هب  ار  یتیلوئسم  هنوگچیه  یرگید  رهش  ره  ای  زاوها  رد  الاک  لیوحت  لابق  رد  کپونیس  تکرش  اذل ، -. 6

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

09028281015 02124971164 02124971210 02124971147 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Konica Minolta ADF and Fus ing Unit -  PR002856Konica Minolta ADF and Fus ing Unit -  PR002856 ناونع : : ناونع 88
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یتعنص تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 10  هب  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخشا هیلک  زا  اذل  دیامن  نیمات  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ار  لباترپ  زاسراکشآ  هاگتسد  دیرخ 2  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  توعد  حالصیذ  طیارش و  دجاو  یقوقح  ای  یقیقح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02126103154 :: 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

یتعنص یاه  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 10  هب  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دانسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  زاسراکشآ  ژراش  هاگتسد  دیرخ 16  نیمات و  دراد ، رظن  رد  یتعنص  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021-26103154 :: 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

لباترپ لباترپ زاسراکشآ   زاسراکشآ هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

زاسراکشآ زاسراکشآ ژراش   ژراش هاگتسد   هاگتسد   1616 دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1010
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سراف جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

106 ص پ - 41/2570 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mobinec.ir :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوس هلابز  ریگبآ و  یاهدحاو  قیرح  ءافطا  متسیس  بصنو  ینیزگیاج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  و  لایر ) نویلیم  دصکی  درایلیم و  ود  هصقانم 2.100.000.000 ( رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  سراف  جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  مان  هب  هیولسع  نیبم  هبعش  تلم  کناب  دزن  هرامش 185364892  ماج )  ) کینورتکلا یراج 

نویسیمک هناخریبد  لیمیا  نفلت و  تاریمعت  ہرادا  سراف ، جیلخ  یژرنا  نیبم  تکرش  هیولسع ،)  ) یبونج سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشوب ، ناتسا   :: سردآ سردآ
:5148-37295144-77ه و تالماعم

07737295107/07737295106/139643165: یضاقتم دحاو  نفلت 

دحاو نفلت  - 5148-37295144-077 :: نفلت نفلت
07737295107/07737295106/139643165: یضاقتم

WWW.MOBINEC.IR :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mobinec.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9807026-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER دیرخ 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

زوس زوس هلابز   هلابز وو   ریگبآ   ریگبآ یاهدحاو   یاهدحاو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصنو   بصنو ینیزگیاج   ینیزگیاج ناونع : : ناونع 111 1

FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIERFIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER دیرخ   دیرخ 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 78 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7uf3u32lz6v4z?user=37505&ntc=5596822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5596822?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s2k985nqtsbus?user=37505&ntc=5597389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5597389?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  نودب  تخاس   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0019006-T29 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/12هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یبآ  روتکجا  تخاس  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشناد5595925  DATA CENTER هداد زکرم  تخاس  رب  تراظن  هرواشم و  هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/30هرامش  1401/05/26  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/06عبنم  1401/06/06  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوعس هکی  - قلغابریسم یشکلباکو  یرافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242555  : نفلت یلامش  ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ یبآ   یبآ روتکجا   روتکجا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1313

یشکلباک یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1414
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7/30هرامش زا  خروم 1401/6/02  زا  دانسا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یلا 14/30  حبص 

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاسعبنم ات  خروم 1401/6/8  زا  تاداهنشیپ   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم  13/30

5595735 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  تسویپ  تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب 

لصا رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 2.917.712.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ

تشر  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر  یناشن  هب  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  راک  رتفد  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر -  سردآ  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد 

33616325 :: نفلت :: 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

نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5595792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کچرق یتشهب  دیهش  زکرم  هدودحم  رد  اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  تکرش  یصاصتخا  لباک  حرط  تایلمع  یارجا  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 نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یصاصتخا یصاصتخا لباک   لباک حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/505299 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش یاهناتسرهش  نامرک و  ناتسرهش  یلاناک   tot یاه لباک  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/251397 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاناک یلاناک   tottot یاه   یاه لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 1717

ییاوه ییاوه هکبش   هکبش یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج ارجا   ارجا وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ 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 78 ھحفص 14 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-5-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596015 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاهحرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  تایلمع  ماجنا  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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م - 1401-3-7 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خروم 07/06/1401عبنم هبنش  ود  زور  تعاس 30/13  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597420 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  هخروم 08/06/1401  هبنش  هس  زور   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  حطس  رد  ییاتسور  یرهش و  یتارباخم  زکارم  اهنامتخاس و  زا  یرادهگن  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورم5595799 روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5597299، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارگ5597434 یاهراک  یحارط و  هنیمز  رد  تدمدنلب  دادرارق  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یصاصتخا یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

ییاتسور ییاتسور وو   یرهش   یرهش یتارباخم   یتارباخم زکارم   زکارم وو   اهنامتخاس   اهنامتخاس زازا   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 78 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109565300005 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13/30  ات  دانسا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595680 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  رد  جردنم  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهش نویزیولت  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و  - 

لایر هژورپ 7.500.000.000  غلبم  - 

تدم هب  هک  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همان  تنامض  : ددرگ هئارا  لیذ  یاهشور  زا  یکی  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر  هدرپس 375.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهعب همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یلم -  کناب  باسح 3100002386005  هب  قوف  غلبم  هب  یدقن  شیف  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت  لباق  هتشاد و  رابتعا  زور   90

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشابیم و ...  هصقانم  هدنرب 

تشدافص یرادرهش  تثعب  یارسگنهرف  بنج   - تشدافص دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

02165296450 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشدافص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095653000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5595811 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  نویزیولت  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدافص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش نویزیولت  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   375,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشدافص یرادرهش   - تثعب یارسگنهرف  بنج  - تشدافص  ، 3164344474 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

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

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

2001003123000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595653 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 64-75-01 نادمه ناتسا  روحم  یاهلپ  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  لیردنه و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

64-75-01 نادمه ناتسا  روحم  یاهلپ  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  لیردنه و  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت )  هار و  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ (  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

5,584,986,427 یلام :  دروآرب 

لایر   280,000,000 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

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم ات  فلا  تکاپ  لیوحت   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین تیحالص 5  تشدهد - ناراسچگ - تشاب - لنوت  هار و  متسیس  ینمیا  یاقترا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
دناب هار و  هبتر 2  دیدجت -)  ) مارهب هاش  رال - یلصا  روحم  یزاس  نمیا  یزاسهب و  - 

دناب هار و  هبتر 5  باتیچ -) لپ   ) هناخ هراقن  ینف  هینبا  ضیرعت  ریخ و  هثداح  هطقن  فذح  - 

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

لقن لمح و  نادیم  جوسای  دمحاریوب  هیویلگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.sajar.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا روحم   روحم یاهلپ   یاهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ وو   لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

ینف ینف هینبا   هینبا ضیرعت   ضیرعت وو   ریخ   ریخ هثداح   هثداح هطقن   هطقن فذح   فذح روحم -  -  روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب لنوت - - لنوت وو   هار   هار متسیس   متسیس ینمیا   ینمیا یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/98/100 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ و هلابز  یاه  هچضوح  تاسیسات و  اهلیسم  یبوریال  ءاهلاناک  یرادهگن  یرادرب و  بوسر  یبوریال ، یزاس ، هزیکاپ  تفاظن و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا هکبش  ریگبوسر 

هقطنم حطس  هدایپ  رباع  یاه  لپ  یسکوپا  یارجا  تایلمع 
هقطنم حطس  یاهلیسم  هیشاح  رد  یزلف  هدرن  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس هقبط  هرامش 1 ، نامتخاس  داشرا -  هینیسح  زا  رت  نیئاپ  یتعیرش -  رتکد  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 3  یرادرهش  یاهدادرارق  هراد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TEHRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595780 :: هرازه هرازه :: 1401/06/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک ) لوطب 10   ) نیسره دابآرون -  دابآ -  مرخ  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک ) لوطب 10   ) نیسره دابآرون -  دابآ -  مرخ  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
130,505,490,525 یلام :  دروآرب 

لایر   6,525,274,526 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  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

رباع رباع یاه   یاه لپلپ   یسکوپا   یسکوپا یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع اهلاناک - - اهلاناک یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب بوسر   بوسر یبوریال ، ، یبوریال یزاس ، ، یزاس هزیکاپ   هزیکاپ وو   تفاظن   تفاظن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
یزلف یزلف هدرن   هدرن دیرخ   دیرخ -- هدایپ هدایپ

2525

یاهروحم یاهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001003123000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595799 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 63-75-01 یناتسا رورم  روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

63-75-01 یناتسا رورم  روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تیریدم و نامزاس  زا  تاعالطا   ¬ یروآ ¬¬ نف ای ¬ تاطابترا  یربارت ، ¬¬ ¬و هار لقن ، و¬ ¬¬ لمح یراکنامیپ  ای  هرواشم  هنیمز  رد  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

زا هیدیئات  یاراد  هدوب و   ITS تازیهجت هطساو  یب  یرجم  دیاب  رگ  هصقانم  نینچمه  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیلاعف  زوجم  ای  تیلاعف و  هناورپ  یزیر و  ¬ همانرب
 . دشاب رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماسدرکمع  تحص  رب  ینبم  روهار  سیلپ 

لایر   594,000,000 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

ناتسراهب دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595905 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  تیحالص  دجاو  یاهتکرش  هب  ناتسراهب  رد  ار  ریز  حرش  هب  ینارمع  یاه  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کراپ 121 و یشزرو 5 -   ) هدنکارپ یاهراک  یهاگراک و  تیاس  کولب 226  بآ  عیزوت  هکبش  بالضاف و  یروآ  عمج  هکبش  زا  یشخب  یارجا   - 2001001352000001

 .... لایر و دروآرب 19.541.347.776  غلبم  بآ -  هتشر   5 هیاپ تشهب -  راولب  کولب 125  122 و 
نازابناج و ...  تیاس  ات  رهم  نکسم  لصافدح  لودج  اب  روش  هعلق  روحم  ینایم  ژوفر  یارجا   - 2000001352000056

 ... ناتسراهب و دیدج  رهش  رد  هلحم 123  زکرم  کراپ  ثادحا  ارجا و  تایلمع   - 2001001352000007

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دیامن و ...  تخادرپ  ینوکسم  ای  یراجت  تاثدحتسم  ای  یضارا  اب  رتاهت  تروص  هب  ار  نامیپ  عوضوم  تامدخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ریبکریما راولب  ناتسراهب   :: سردآ سردآ

 - 88969737  - 1456 ییارجا -  ینف و  روما  یلا 03136861090   5 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

رورم رورم وو   روبع   روبع تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1 11 1 زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

ینارمع ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

42 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:00هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12:00عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596068 :: هرازه هرازه تعاس 9:00دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نتجنپ یسلجم -  حتفم -  یسربط  توبن -  یاه  نابایخ  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکیفارت تازیهجت  یربارت -  هار و  راکنامیپ -  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 4 یرادرهش  رظناباب 42  دیهش  شبن  رظناباب - دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000074 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596131 :: هرازه هرازه :: 1401/06/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرون  دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا -  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآرون  دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا -  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
194,096,565,937 یلام :  دروآرب 

لایر   9,704,828,297 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

یاهروحم یاهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 78 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bhqp4ebfkex5w?user=37505&ntc=5596068
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5596068?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ydhpjw2sgjah5?user=37505&ntc=5596131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5596131?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  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب  خروم 1401/5/26   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم - عبنم خروم 1401/6/12 یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  لیوحت 

5596632 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  رد   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  ناتسا  ییاتسور  یاهروحم  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  تیزوپماک  سنج  زا  ولبات  هیاپ و  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
سراف ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هفرط  ود  هفرط و  کی  راد  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  هیهت و  - 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف  ناتسا  یا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاسات 12عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596663 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ بیبح  ناهفصا -  روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  بصن و  دیرخ ،  40111101/3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورداب هب  ناشاک  ناهفصا -  هاردازآ  دوجوم  ییانشور  ناشاک و  دورداب -  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و   40111102/3

نامسید روحم  ندومن  هدنابود  یزاسهب و   40111114/2
لماک حرش  ..و  ( دابآ تلود  دابآ -  روپاش  دابآ -  بیبح  لصاف  دح   ) همیم رهش  نیهاش  راوخرب -  ناتسرهش  یعرف  یاههار  مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و   40111129/2

یهگا لصا  رد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ایوگ 031-35059 نفلت  ، 81766  - 33743: یتسپ دک  دور ، هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ، : لک هرادا   :: سردآ سردآ

03135059 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناتسا   ناتسا ییاتسور   ییاتسور یاهروحم   یاهروحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج تیزوپماک   تیزوپماک سنج   سنج زازا   ولبات   ولبات وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج هفرط   هفرط ودود   وو   هفرط   هفرط کیکی  

3131

مرگ مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب -- هدنابود هدنابود وو   یزاسهب   یزاسهب -- ییانشور ییانشور متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001305000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596674 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهد  - ناراسچگ - تشاب لنوت  هار و  متسیس  ینمیا  یاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تشدهد - ناراسچگ - تشاب لنوت  هار و  متسیس  ینمیا  یاقترا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

43 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:00هرامش  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13:00عبنم  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596804 :: هرازه هرازه 9:00دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسلجم نتجنپ -  یسربط -  یاه  نابایخ  ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  راکنامیپ -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 4 یرادرهش  رظناباب 42  دیهش  شبن  رظناباب -  دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنوت لنوت وو   هار   هار متسیس   متسیس ینمیا   ینمیا یاقترا   یاقترا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3333

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 3434

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

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

2001001278000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597079 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاههار  رد  یشک  طخ  تهج  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاههار  رد  یشک  طخ  تهج  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,260,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   613,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   – یرادناتسا یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   ، 4918937141 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو 

:: 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

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار ردرد   یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ناگدازآ یرگسع ، همالع  نایوگدنت ، دیهش  یمشاه ، دیهش  یمظاک ، دیهش  یاه  هارگرزب  حطس  رد  یسرجوین  لیردراگ و  تشادهگن  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مود تبون   ) هقطنم قیاقش  راولب  سراف ، جیلخ 

( لوا تبون   ) سراف جیلخ  یغارچ و  دیهش  یمظاک ، دیهش  نایوگدنت ، ناگدازآ ، یاههارگرزب  یزاس  نمیا  یزاس و  بسانم  تهج  هاگولهپ  ثادحا 
لوا ) تبون   ) هقطنم 19 تالحم  حطس  نیلولعم  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  یزاس ، حطسمه  تایلمع 

( لوا تبون   ) ناگدازآ روحم  رد  یمظاک  دیهش  لپ  یناخ ، عینص  دیهش  لپ  یاهدرگتسار  اهپول و  رد  یراذگ  لودج  یسدنه و  حالصا 
رباعم حطس  رد  رطخرپ  طاقن  یزاس  مارآ  یزاس و  بسانم  تهج  یمومع  لقن  لمح و  یاه  هاگتسیا  هنایاپ و  هخرچود ، یاهریسم  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا 

( مود تبون  ( ) یلحم هعسوت  رمتسم  یاه  هژورپ  یحاون 5-4-3  تالحم 
رد تکر  هدرپ ش  نازیم س  .ددرگ -  یم  حالصا  لیذ  حرش  هب  یهگآ  فیدر 4  تهج  یکناب ) ربتعم  همانتنامض  ای  یدقن و  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  نازیم 

.دشاب یم  لایر  غلبم 1.123,000,000  یکناب )  ربتعم  همانتنامض  ای  یدقن و   ) هصقانم

تهج روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم  .دشاب  یم  یمازلا  اه  فیدر  هیلک 

.دشاب یم 

.اهدادرارق هرادا  موس ، هقبط  هقطنم 19، یرادرهش  دالیم ، راولب  ون ، دابآ  یناخ  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://providers.tehran.ir business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب  خروم 1401/5/26   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم - عبنم خروم 1401/6/12 یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  لیوحت 

5597440 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10  رد   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف  ناتسا  ییاتسور  یاهروحم  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  تیزوپماک  سنج  زا  ولبات  هیاپ و  دیرخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
سراف ناتسا  یظافحتسا  هزوح  زیخ  هثداح  طاقن  تهج  هفرط  ود  هفرط و  کی  راد  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  هیهت و  - 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف  ناتسا  یا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-27313131 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

یزاس یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس بسانم   بسانم تهج   تهج هاگولهپ   هاگولهپ ثادحا   ثادحا اهاه -  -  هارگرزب   هارگرزب حطس   حطس ردرد   یسرجوین   یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو اههارگرزب   اههارگرزب

3636

نیگن نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناتسا -  -  ناتسا ییاتسور   ییاتسور یاهروحم   یاهروحم زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج تیزوپماک   تیزوپماک سنج   سنج زازا   ولبات   ولبات وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن تهج   تهج هفرط   هفرط ودود   وو   هفرط   هفرط کیکی   راد   راد

3737

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5595913 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5597299، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004106000135 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595669 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  مشق ) ، هگنلردنب ، دابآ یجاح  ، کساج  ) یحاون رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگزمره  ناتسا  مشق ) ، هگنلردنب ، دابآ یجاح  ، کساج  ) یحاون رد  دنمشوه  تظافح  حرط  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,650,190,000 یلام :  دروآرب 

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

لایر   1,233,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   ، 7913675115 یتسپ :  دک  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح حرط   حرط هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/06/05هرامش هبنش  زور  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5595813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتسکاخ نامیس  هناخراک  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یارجا  دیرخ و  یحارط ، یسدنهم  ینف و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هواس  نامیس  تکرش   :: سردآ سردآ
کالپ 21 قفش ،) دازهب  دیهش   ) مهدفه نابایخ  ریصق ، دمحا  نابایخ  نیتناژرآ ، نادیم  نارهت ،

08645221116 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورم5595799 روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5595913 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5595925  DATA CENTER هداد زکرم  تخاس  رب  تراظن  هرواشم و  هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مرگ5596663 تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - هدنابود یزاسهب و  - ییانشور متسیس  ءارجا  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5597299، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش ینیمخ  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 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000134 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  رازفا  مرن  یدنب  هتسب  دقاف  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  مالعتسا   ، مالعتسا رد  طیارش  ای  طرش  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G9 و G8 یرس  Server یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093498000061 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Server هب طوبرم   Mother Board - Power supply - HDD- RAM - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قباطم  اقیقد  تسیاب  یم  تاعطق  هدوب و  هباشم  یمالعا  یاهالاک  دک  ناریا  دشاب -  یم  هاگشیالاپ  رد  تست  هب  زاین  دنشاب -  یلصا  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تسویپ 

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

31319610-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

G9G9  وو   G8G8 یرس   یرس   ServerServer  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ لاسرا  .هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  بعش  درکلمع  گنیروتینام  تراظن  ماسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هدش  اضما  سیون 

1101001017000393 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف   FaceRec لدم نیبرود  ود  ینابیتشپ  هرهچ  تیوه  صیخشت  ناب  هرهچ  عماج  متسیس  تنیالک  سنسیال  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ نیبایار  دنمشوه  یاهمتیروگلا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیبایار  دنمشوه  یاهمتیروگلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت رگراک  مناخ  علطم  سانشراک  .تسیمازلا  دادرارق  تاحفص  یمامت  هدش  اضما  سیون  شبپ  یراک و  هموزر  تامدخ و  هئارا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64572726

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4242
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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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Analyzer تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000025 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   DOURAN DSGATE-TRAFFIC ANALYZER یتراجت مان   DSGate-Traffic Analyzer لدم هکبش  یموب  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/08/01 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

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

یزاس5596264 هحفص 29)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5596303 رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  شیامن و  رازفا  مرن  هحفص 65)یرادیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش هکبش یموب   یموب کیفارت   کیفارت تیریدم   تیریدم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   / 0146018 بآ /  هیفصت  هاگتسد  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000482 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132228-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام متسیس  درب  ردام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینف تالاوس  یوگخساپ  دنمتداعس ) یحلاص و  نایاقآ   ) یلخاد 551-550 یناگرزاب و  یلامتحا  تالاوس  یوگخساپ  یلخاد 232  هرامش 02538700900   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://qompowertender.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4444

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس درب   درب ردام   ردام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDC متسیس  CPU تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تهج نایضاقتم  .دیامن  مادقا  تسویپ  حرش  هب   DDC متسیس  CPU تراک دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظنرد  مق  یبیکرت  لکیس  هاگورین  دناسریم  عالطا  هب  هلیسونیدب 

.دنیامن هعجارم  زین   http://qompowertender.ir تیاس هب  دنناوت  یم  تاعالطا  تفایرد 
.دشاب یم  ینف  تالاوس  یوگخساپ  یلخاد 350  یناگرزاب و  یلامتحا  تالاوس  یوگخساپ  یلخاد 232  هرامش 02538700900  ًانمض 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-161-655 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 26-05-1401 04-06-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 emergency دیلک یس +  یآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DDCDDC  متسیس متسیس   CPUCPU  تراک تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

emergencyemergency دیلک   دیلک یسیس +  +  یآیآ   ناونع : : ناونع 4747

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-199-947 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 26-05-1401 01-06-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  یتیمیسکارپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه تسیز  طیحم  تظافح   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردرگشل هقطنم  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003139000046 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ریالم  ردرگشل  هقطنم  یزاسدنمشوه  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا   - تابساحم ناوید  لک  هرادا  بنج   - یناشنشتآ یرتم   18 رهاط -  اباب  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6518699553 یتسپ : 

34235575-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34228444-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

یزاس یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 4949
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5596379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIGHLY ELECTRICAL DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002636 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( دیلک  ) چوس ورکیم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGHLY HIGHLY ELECTRICAL DEVICEELECTRICAL DEVICE ناونع : : ناونع 5050
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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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000024 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دالوپ تراجت  ماهرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SEWHACNM یتراجت مان   ST 1420 لدم کیتسالپ  تعنص  دربراک  هعطق  روتاکیدنا  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3412  روتارنژ  قرب  متسیس  هعطق  روتاکیدنا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LEVEL TRANSMITTER یتراجت مان   LT لدم لاتیجید  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TRANSMITTERTRANSMITTER ناونع : : ناونع 5151
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   ABB یلاتیجید ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000583 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص ورین  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS AG هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   SIREC D لدم ردروکر  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

اتکی
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  دنمشوه  رلرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000143 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناماس نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   4R-FI یلته نیمارف  نیالنآ  دنمشوه و  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ژاپ دنمشوه 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABBABB  یلاتیجید یلاتیجید ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 5252

دنمشوه دنمشوه رلرتنک   رلرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-102-749 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 07-06-1401 عورش 27-05-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  ینوتسیپ - پمپ  رلرتنک  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

ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IPR-356-M491 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 30-05-1401 عورش 26-05-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  ویوتوتیم - دنرب  رتمیلیم  سروک 10  روتاکیدنا  تعاس  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

ینوتسیپ ینوتسیپ پمپ   پمپ رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5454

رتمیلیم رتمیلیم   1010 سروک   سروک روتاکیدنا   روتاکیدنا تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 5555
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5596966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146328 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کیتامونپ کرحم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/14 عورش :  خیرات 
1401/01/24 نایاپ :  خیرات 

1401/05/30 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140102132 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5597096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

abb ویارد تازیهجت  فیدر  ود  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

کیتامونپ کیتامونپ کرحم   کرحم ناونع : : ناونع 5656

abbabb  ویارد ویارد تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 78 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/za5jxbzgaa9pq?user=37505&ntc=5596966
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5596966?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r4a79nv5ynufv?user=37505&ntc=5597096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5597096?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACTUATORE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000028 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنورا ریوک  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنورا  ریوک  سراپ  هدنزاس  عجرم  یکیرتکلا   UPS دربراک  SMPS CONTROL PCB لماک درب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BICOM NEL ELECTRONIC COMPANY یتراجت مان   PCB-2 لدم  on Board روتکناک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACTUATOREACTUATORE ناونع : : ناونع 5858
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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 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) روتاربیلاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101093984000730 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنیآرف نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLUKE یتراجت مان  لدم 710  یلاتیجید  ینادیم  روتاربیلاک  الاک :  مان 
ایوپ نازاس 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) روتاربیلاک  :: 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

روتاربیلاک روتاربیلاک ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 78 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4pa4bhbsujy6e?user=37505&ntc=5597322
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5597322?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5597331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEEP SEA ELECTRICAL DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002644 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  قباطم  ریذپ  سردآ  یاه  هاگتسد  اهروتکتد و  یزادنا  هار  یهد و  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003321000028 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  کالما  ودانسا  تبث  لک  هرادا  مشاه -  جاح  هچوک   - تعاس نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5133983431

35261771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261784-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DEEP SEA DEEP SEA ELECTRICAL DEVICEELECTRICAL DEVICE ناونع : : ناونع 6060

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد وو   اهروتکتد   اهروتکتد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یهد   یهد دکدک   ناونع : : ناونع 6161
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ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IPR-356-M491 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 26-05-1401 27-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5597412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویوتوتیم  دنرب  رتمیلیم  سروک 1  روتاکیدنا  تعاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط   ) یتاسیسات مالقا  فیدر   33 ناونع : 

14011896 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ویوتوتیم ویوتوتیم دنرب   دنرب رتمیلیم   رتمیلیم   11 سروک   سروک روتاکیدنا   روتاکیدنا تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 6262

(( تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط  ) ) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   3333 ناونع : : ناونع 6363
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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   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52437781 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KMR-2-5K-65A هلعش تشگربزا  یریگولج  ینمیا  هلیسو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

618-2-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/06/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  افبآ  هداد  زکرم  یزاگ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یتسپ 8168936556

:: 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

KMR-2 -5K-65AKMR-2 -5K-65A  هلعش هلعش تشگربزا   تشگربزا یریگولج   یریگولج ینمیا   ینمیا هلیسو   هلیسو ناونع : : ناونع 6464

افبآ افبآ هداد   هداد زکرم   زکرم یزاگ   یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لاسرا  تسویپ  تساوخرد  قبط  یناشن  شتآ  مزاول  ملق  دنچ  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050130000022 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشناریا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-TN900-DLTA لدم  L/min 1000 تیفرظ یموینیمولآ  سنج  یناشن  شتآ  یگنفت  گنلیش  رس  لزان  الاک :  مان 

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

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب  درادناتسا  لصا و  دش  یرادیرخ  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9913815131 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یادتبا  رهشناریا _  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227432-054  ، 37227440-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37225090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدادما قیرغ  تاجن  بویت  هقلح  ددع  دیرخ 7  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091356000008 زاین :  هرامش 

لیبدرا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 

هقلح  7 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   ، لیبدرا تفن  تکرش  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613765441 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرشداهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331551-045  ، 3331551-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356827-045 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ مزاول   مزاول ملق   ملق دنچ   دنچ دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6666

یدادما یدادما قیرغ   قیرغ تاجن   تاجن بویت   بویت هقلح   هقلح ددع   ددع دیرخ  77   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  قیرح  ءافطا  متسیس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003541000052 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ افطا  ینمیا و  هعسوت  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   TS16/8 لدم یناشن  شتآ  تازیهجت  پمپ  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713434 یتسپ :  دک  تلادع ،  رختسا  بنج  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249200-035 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ5597338 سردآ  یاه  هاگتسد  اهروتکتد و  یزادنا  هار  یهد و  هحفص 29)دک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/505304 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تلهم   1401/05/26  : زا تلهم   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/29:

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/30عبنم  1401/05/30  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5595933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج یاهناتسرهش  تفریج و  یاهتسرهش  یلاناک   tot یاه لباک  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868

یلاناک یلاناک   tottot یاه   یاه لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنپ هقطنم  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 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم  دنرپ 1507037  هبعش  زاین  دروم  یقرب  تازیهجت  دیرخ  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094858000049 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

هژاریت تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  رادقم   PVC شکور سنج   IP-CU6P لدم  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

یمامت افطل  یتسویپ (  لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم  دنرپ 1507037  هبعش  زاین  دروم  یقرب  تازیهجت  دیرخ  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دوش تمیق  مالعا  روتکاف  شیپ  کی  رد  تاصخشم  دنرب و  جرد  اب  دراوم 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5596316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTP CAT6UTP CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7171
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رتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000051 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CM1415FNW لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( REDMOON-(B-2037 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دنپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ROCKET POS یتراجت مان   RP-80220 III لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SONY OPTIARC یتراجت مان   24X-AD-7241S لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   MHz 1333 لاقتنا تعرس   GB 8 تیفرظ  DDR3 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف کی  اب  طقف  مالقا  هیلکدشابیم  لطاب  مالعتسا  ندوب  یناریا  ریغ  تروصرد  دوش  هداد  تمیق  یناریا  الک  تازیهجت  دشابیم  هباشم  مالقا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هام  هیوست 3 دشابیم  دوجوم  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  دوش  هداد  تمیق  یمسر 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5596417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151532 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لدبم روتکناک  سکاب و  چیئوس  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/19 عورش :  خیرات 
1401/05/25 نایاپ :  خیرات 
1401/06/01 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قاروا اب  باسح  هیوست  - تسویپ تسیل  قبط  خرسهوک  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   HIS متسیس زاین  دروم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسررس 1403 ازخا 008  یمالسا  هنازخ 

1101091343000049 زاین :  هرامش 
رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   42U لدم تینوی  کر 42  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دنس تبث  هطوبرم و  سانشراک  دات  تاعطق و  لیوحت  زا  سپ  قاروا  هیسوب  باسح  هیوست  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا -  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم ینف 09159315744  سانشراک  سامت  هرامش  - خرسهوک ناتسرهش  لحم  رد  لیوحت  هکبش -  یرادباسح  رد 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدبم لدبم روتکناک   روتکناک وو   سکاب   سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272

نامرد نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش   HISHIS متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ROHILL دنرب  BTS هاگتسد کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000068 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم یاهزوجم  هچباتک و  دافم  قیقد  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31464017-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000761 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ددع  کی  تروپاس  ربیف   cisco 2960 s1000 - 

ددع ود  تروپ  تروپاس 48  ربیف  cisco 2960 % poe و 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههامود  تخادرپ  خیرات  لقادح.دشاب  یم  یراس  نادنز  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33833397-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ROHILLROHILL دنرب   دنرب   BTSBTS هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7474

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: کر ره  هارمه  یتساوخرد  دراوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع کی  کر  ره  ) ددع کرحتم 6  کر  ینیس  ددع ،) کر 2 ره  ) ددع تباث 12  کر  ینیس  دشاب ، رادخرچ 

الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 
1101005660000032 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   New Beta لدم  cm 80 قمع  U 36 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 13  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یندب یاهتراسخ  نیمات  قودنص  یناتسا  بعش  لحم  رد  لیوحت 

یقرش ناجیابرذآ  نانمس ، نادمه ، دزی ، ناگزمره ، ناتسلگ ،

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602000-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع کیکی   کرکر   رهره   )) ددع ددع   66 کرحتم   کرحتم کرکر   ینیس   ینیس ددع ،) ،) ددع 22 کرکر   رهره   )) ددع ددع   1212 تباث   تباث کرکر   ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 78 ھحفص 49 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تمالس  همیب  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 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یلحم و  هکبش  زا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000025 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  امتح  کرادم  و.دشاب  زیربت  زا  دیاب  افرص  مرتحم  هدننک  نیمات  یتسویپ و  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5596088 تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5596245G9 و G8 یرس  Server یکدی هحفص 26)تاعطق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5596628 رلرتنک  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5596831 یموب  کیفارت  تیریدم  هحفص 26)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کی5597243 طخ  ناگوان  یرفاسم  یناسر  عالطا  متسیس  تازیهجت  لمح  هحفص 50)دیرخ و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا وو   یلحم   یلحم هکبش   هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 78 ھحفص 50 
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاووئدیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000078 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 55 زیاس  BDL 5588XH لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد / دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  لاووئدیو  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597243 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهش  راطق  کی  طخ  ناگوان  یرفاسم  یناسر  عالطا  متسیس  تازیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسردیهش  راولب  یاهتنا  جیسب  هارگرزب  دهشم   :: سردآ سردآ

33423311-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاووئدیو لاووئدیو ناونع : : ناونع 7878

کیکی طخطخ   ناگوان   ناگوان یرفاسم   یرفاسم یناسر   یناسر عالطا   عالطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشلا 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 18 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یهاگشیامزآ  تیش  یاراد  یتعنص و  دیلوت  یتسیاب  زاین  دروم  لودج  یسرپ 35.50 (  یتعنص  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091795000020 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاس نرق  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   30x50 cm یسرپ لودج  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یهاگشیامزآ  تیش  یاراد  یتعنص و  دیلوت  یتسیاب  زاین  دروم  لودج  یسرپ 35.50 (  یتعنص  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596046 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم رد  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یماضتعا نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131294773 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

35.5035.50 یسرپ   یسرپ یتعنص   یتعنص لودج   لودج ناونع : : ناونع 8080

رباعم رباعم ردرد   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05/26-2/23566 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/26 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/3010:00:00

mashhad.ir :: عبنم 10:00:001401/05/30عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596069 :: هرازه هرازه 1401/05/3011:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدون هلحم  رد  ولبات  دقاف  رباعم  ولبات  کالپ و  دیرخ  ءاهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا یگنهرف و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -   1
 --- نازاسولبات ناگدنشورف -   2

 --- یرهش ناملبم  ناگدنشورف -   3
هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   4

هقبط -2 هقطنم یرادرهش  - یمیرکدیهشراولب یادتبا  - یلماعرحراولب هب :  تیاس  زا  دانسا  تفایرد  ناکما  مدع  تروصرد  دات و  زا  سپ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131293314 نفلت :  دوش  هعجارم  هقطنم  ینابیتشپروما  - لوا

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  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 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تلافسآ  اب  ریگتعرس  یارجا  هیهت و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000137 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

بعکمرتم 300 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات دقاف   دقاف رباعم   رباعم ولبات   ولبات وو   کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

تلافسآ تلافسآ اباب   ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 78 ھحفص 53 
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدنشورف  هدهع  هب  یرادرهش  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب و  هنیزه   . ییزج ود  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000142 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
فیر  kg 23 یزلف بلح   Reef Road-B1200 AANDB گنر دک  یئزج  ود  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 5000 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  ( کیفارت ) هطوبرم دحاو  یسررب  زا  سپ  گنر  هیدات.ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگولگ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بنیز یب  یب  هدومحم  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  ) اههار هنایم  ینمیا  ظافح  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030428000010 زاین :  هرامش 

ناردنزام هاگولگ  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هاگولگ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4861973368 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  میدق  نامتخاس  یناخمیرک - دیهش  نابایخ  اضر -  ماما  راولب   - هاگولگ هاگولگ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34661710-011  ، 346617-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

346617-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییزج ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

اههار اههار هنایم   هنایم ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگولگ ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بنیز یب  یب  هدومحم  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  ) اههار هنایم  ینمیا  ظافح  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030428000010 زاین :  هرامش 

ناردنزام هاگولگ  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاگولگ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4861973368 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  میدق  نامتخاس  یناخمیرک - دیهش  نابایخ  اضر -  ماما  راولب   - هاگولگ هاگولگ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34661710-011  ، 346617-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

346617-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  ساسا  رب  یتلافسا  یاههاگتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ  رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  دیرخ  تهج  راکنتمیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095353000015 زاین :  هرامش 

هقطنم 8 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

31 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  صقان  کرادم  هب  تسیمازلا  کرادم  هیلک  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851889 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش   - انالوم راولب  - جرک زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35860235-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35860235-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب ظافح   ظافح بصنو   بصنو هیهت   هیهت )) اههار اههار هنایم   هنایم ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 8686

یتلافسآ یتلافسآ یاههاگتعرس   یاههاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هدایپ   هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 78 ھحفص 55 
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جرک یرادرهش  تشه  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت مزاول  تازیهجت و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095353000016 زاین :  هرامش 

هقطنم 8 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

161 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیمن هداد  رثا  بیترت  صقان  کرادم  هب  تسیمازلا  دانسا  هیلک  اضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851889 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش   - انالوم راولب  - جرک زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35860235-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35860235-026 :: 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 مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 78 ھحفص 56 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو ینابایخ 150  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000587 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ون راز  هلال  رون  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  نشوج  لدم   V 220 ژاتلو  W 400-125 ناوت ینابایخ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو   150150 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  یرادناتسا   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  قباطم  یزاس ) فک  یناشن ( شتآ  هار  راهچ  هیداجس و  هار  راهچ  روحم  رد  یزاس  فک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000078000012 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
دالوپ سرا  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج  یزاس  هطوحم  صوصخم  هفرطود  لودج  نتب  هتخاس  شیپ  بلاق  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هشقن  قباطم  یزاس ) فک  یناشن ( شتآ  هار  راهچ  هیداجس و  هار  راهچ  روحم  رد  یزاس  فک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417713175 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  نادیم  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32404137-058  ، 32404122-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32404151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا هب  نآ  لمح  ینمیا و  مئالع  عاونا  هحفص  هیاپ و  ، لیردراگ عاونا  ریظن  یزلف  تاعطق  یروآ  عمج  تمرم و  ریمعت و   ، بصن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا یظافحتسا  هزوح  رد  یرادهار  هرادا 

1101004221000068 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ردرد   یزاس   یزاس فکفک   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

ینمیا ینمیا مئالع   مئالع عاونا   عاونا هحفص   هحفص وو   هیاپ   هیاپ ،، لیردراگ لیردراگ عاونا   عاونا ریظن   ریظن یزلف   یزلف تاعطق   تاعطق یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت  ، ، بصن بصن ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباب 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 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک لپ  یور  ییانشور  حالصا  تهج  ییانشور  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050272000064 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم   V 500-300 ژاتلو  H05VV-F دک  3x1/5 mm^2 ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 1000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم   V 1000-600 ژاتلو  NYY-re دک  4x6 mm^2 یلوتفم قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 1200 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   PTC35 لدم  A 125 نایرج  V 750 ژاتلو یکیتسالپ  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  رون  عیدب  یتراجت  مان   BA 11 لدم  A 6000 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  الاک :  مان 
ددع 84 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
یزام ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M313ULED7840-S دک نیولک  نمول 4000   LED 18000 ینابایخ نرتاس  لدم  هلوژام  راهچ   W 140 غارچ الاک :  مان 

رون
ددع 80 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M313ULED9840-S دک  LED 24000 lm 4000 k ینابایخ نرتاس  لدم  هلوژام  جنپ   W 200 غارچ الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  - سردم نابایخ  شبن  - تیالو نادیم  - لباب - ناردنزام ناتسا  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35156-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223400-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج ییانشور   ییانشور مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401018 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/24 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/2913:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:30:001401/05/29عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596404 :: هرازه هرازه 1401/05/3010:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبحم  ، لالب عیبر ، هجاوخ  نمهب ، 22  ، یلامش تلاسر  ، تسود ماظن  هدودحم  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

05131293785 نفلت :  هقطنم 3  یرادرهش  راهب -  ناتسوب  لخاد  عیبر 7 -  هجاوخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

42 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596406 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نتجنپ یسلجم - حتفم -  یسربط - توبن -  یاهنابایخ  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب .  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا .  راتخم  داهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  یرادرهش 

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   1
 --- یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف -   2

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   3

هقطنم 4 یرادرهش   42 رظناباب دیهش  شبن   - رظناباب دیهش  هارگرزب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9393

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغماد یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتسویپ مالعتسا و  هگرب  تاصخشم  قبط  ییامنهار  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000052 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  درز  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  هزوح  یاههار  رد  حلسم  ینتب  سکاب  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000069 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکیرا ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراک  رتسگ  هکیرا  ینتب  عیانص  یتراجت  مان   m 1 عافترا  m 1 ضرع  m 1 لوط حلسم  نتب  سنج  هتخاس  شیپ  سکاب  الاک :  مان 

اراک رتسگ 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهتسویپ اهتسویپ وو   مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9595

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار هزوح   هزوح یاههار   یاههار ردرد   حلسم   حلسم ینتب   ینتب سکاب   سکاب لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596812 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیوآ حتفم - یبونج - یسربط  نتجنپ -  یلامش - یسربط  یاه  نابایخ  ور  هراوس  ربعم  یضرع  شک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رظناباب 42 شبن  رظناباب  دیهش  هارگرزب  هقطنم 4  یرادرهش  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب 09372774747 تاعالطا  بسک  یدقن .  تروص  هبا  تخادرپ  طیارش  هنحص  یرادرهش  تهج  یکیفارت  تایزیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پآ و 08348326765 ستاو 

1101005292000030 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تخادرپ  طیارش   . هدش یراذگراب  تساوخرد  گرب  بسح  یکیفارت  تازیهجت  هرقف  تفه  هنحص  .. یرادرهش  تهج  یکیفارت  تایزهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پآ و 08348326765 ستاو  رتشیب 09372774747  تاعالطا  بسک  تهجامت  هرامش   . یدقن تروص  هب  یگدننار  میارج  تارابتعا 23  لحم 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع شکشک   طخطخ   ناونع : : ناونع 9797

یکیفارت یکیفارت تایزیهجت   تایزیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

5597033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  ولیک  یلودج 1000  یرفسف  زبس  ولیک و  یلودج 800  یرفسف  دیفس  گنر  دیرخ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000129 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 25 بلح یدیکلآ  یلودج  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 800 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SANDORA SETIA یتراجت مان   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 605  دک  زبس  ناسرودروب  یلودج  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 
ادرف نارگ  یمیش  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ادرف  نارگ  یمیش  یدیلوت 

لطس 1000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیک ولیک   10001000 یلودج   یلودج یرفسف   یرفسف زبس   زبس وو   ولیک   ولیک   800800 یلودج   یلودج یرفسف   یرفسف دیفس   دیفس گنر   گنر دیرخ   دیرخ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش  - رهشیدهم ناتسرهش  وکیه  یلش - روحم  رد  لیردراگ  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004449000087 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد ددجم  اضما  ورهم  زا  سپ  لیمکت و  زین  ار  تمیق  داهنشیپ  مرف  هناماس ،  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  اضما  ورهم  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریملام یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5597182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  حرش  هب  راوید  یور  ینتب  زینرق  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097394000001 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  ریملام  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم   360 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 
دنزاش یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

09198371747 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3878143169 یتسپ :  دک  ریملام ،  یاتسور  دنبرس  شخب  دنزاش  ناتسرهش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38426409-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38426409-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

راوید راوید یور   یور ینتب   ینتب زینرق   زینرق یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس رد 220  تناس  یبیرقت 250  داعبا  هب  هاگتسد  یبرس 1  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091981000034 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت قافآ  هدننک  هضرع  عجرم   AF-MED-02 لدم  mm 4 تماخض  150x220 cm زیاس یبرس  سنج  تاعشعشت  تظافح  کیتاموتا  یلیر  رد  الاک :  مان 

شیامزآ
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ  گرب  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لحم  یزاس  هدامآ  لقن و  لمحو و  ناکسا  باهذ  بایا و  هنیزه   - تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5596088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس تناس   220220 ردرد   تناس   تناس   250250 یبیرقت   یبیرقت داعبا   داعبا هبهب   هاگتسد   هاگتسد   11 یبرس   یبرس یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 102102

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هطوبرم تازیهجت  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایم یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  تهج 

1101000039000048 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسود هلادی  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD2002FAEX لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
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 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 5 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 

یناغان یجرف  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSI لدم  U 9 زیاس یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم  هکرب  لدم   A 16 نایرج  V 250 ژاتلو راد  ترا  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

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

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 82 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

موطرخ رذآ  کیتسالپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ییوشسابل  دربراک   m 1/8 لوط  mm 32 زیاس  A یموطرخ هلول  الاک :  مان 
ددع 125 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000070 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ 

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

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  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 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف ینف وو   یملع   یملع یایا ، ، هفرح   هفرح یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 104104

NVRNVR ریوصت   ریوصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- کسید کسید دراه   دراه یسم - - یسم لرتنک   لرتنک قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000034 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لتاراف  AVR25C لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

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

هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   7x0/75 mm^2 عطقم حطس  یسم  لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 350 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 

گربدنت
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  کبارف  یتراجت  مان   HNR-3202 W4K لدم لاناک  هکبش 32  تحت   NVR ریوصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
رهش دنمشوه 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
عجرم نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   IKEGAMI یتراجت مان  لاتیجید  نیبرود  دربراک   T-430 لدم یزلف  تکارب  الاک :  مان 

IKEGAMI هدنزاس
ددع 20 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C6509 لدم تروپ  لانرتنیا 9  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   ACTI یتراجت مان   PMAX-0202 لدم هتسب  رادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناراف تکرش  هدنزاس  عجرم  ناراف  یتراجت  مان   VA 1000 ناوت رزیالیباتسا  الاک :  مان 

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

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: 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
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترازو زوجم  یاراد  هک  ییاهتکرش  - ترامع دس  هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتیما یاهنامزاس  ورین و 

1101001292000035 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دانسا و تمیق و  داهنشیپ  ندومن  همیمض  .دنیامن  - تکراشم  دنناوت  یم  .دشاب  یم  یتیما  یاهنامزاس  ورین و  ترازو  زوجم  یاراد  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هدنهد  داهنیشپ  کرادم 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: 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

ترازو ترازو زوجم   زوجم یاراد   یاراد هکهک   ییاهتکرش   ییاهتکرش -- ترامع ترامع دسدس   هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یرادنا   یرادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع
یتیما یتیما یاهنامزاس   یاهنامزاس وو   ورین   ورین
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  شیامن و  رازفا  مرن  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001530000038 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یموب  تکرش  - 

( تسا یمازلا  طبترم  هنیمز  رد  یراک  هقباس   ) .تسا یرورض  تساوخرد  اب  طبترم  ینف  تیحالص  یلغش و  کرادم  هئارا 
.دشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  یاراد  هدننک  تکرش 

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

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا لخاد  هبعش   5 ناتسرهش ، لخاد  هبعش   8

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   شیامن   شیامن رازفا   رازفا مرن   مرن یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 107107
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لیبدرا ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا نیمات  یتایلام و  روما  باسح  اصافم  هیارا.هام  دادرارق 7  تدم.لیبدرا   ICT عمتجم یکیزیف  تظافح  لماوع  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا 

1101000227000013 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 3 دادعت : 

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

نیمات یتایلام و  روما  باسح  اصافم  هیارا  .اجان  زوجم  یاراد  دیاب  تکرش.هام  دادرارق 7 تدم.لیبدرا  ICT عمتجم یکیزیف  تظافح  لماوع  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن هیارا  لک  هرادا  نیا  هب  هنایهام  راک  نوناق  قبط  ار  نانکراک  تخادرپ  باسح  تروص  هیارا  یکناب و  همان  تنامض  هیارا.تسا  یمازلا  یعامتجا 

5619851736 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا.یرادا  کرهش  ناسانشراک  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33747911-045  ، 33744523-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33747971-045 :: 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

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات وو   یتایلام   یتایلام روما   روما باسح   باسح اصافم   اصافم هیارا.هام   هیارا.هام دادرارق  77   دادرارق تدم.لیبدرا   تدم.لیبدرا   ICTICT عمتجم   عمتجم یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح لماوع   لماوع نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000079 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
روشک داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   IC-SMA107F لدم  POE اب هکبش  تحت  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  لمح  هینزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  لسکیپ  اگم  ماد 5  نیبرود  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ ههامکیروتکاف هیوست  / هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دشابیم و 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوریف ناتسرهش  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث زنلاب  لسکیپ  اگم  لادنو 5 یتینما  هتسبرادم  یاه  نیبرودددع  14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030484000002 زاین :  هرامش 

هزوریف ناتسرهش  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هزوریف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لودج  اب  قباطم  انیع  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  - دقن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9331813774 یتسپ :  دک  هزوریف ،  ناتسرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43522952-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43522061-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

تباث تباث زنلاب   زنلاب لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم 55 لادنو   لادنو یتینما   یتینما هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرودددع   نیبرودددع 1414 ناونع : : ناونع 1101 10
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5597013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور هتسب و  رادم  نیبرود  متسیس  یلیصفت  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000072 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دیدزاب 

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

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5596176 مزاول  تازیهجت و  بصن  هحفص 51)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث5596971 زنلاب  لسکیپ  اگم  لادنو 5 یتینما  هتسبرادم  یاه  نیبرودددع  هحفص 65)14 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " 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

رورم5595799 روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ییانشور ییانشور وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یلیصفت   یلیصفت یحارط   یحارط 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5596174NVR ریوصت شخپ  طبض و  هاگتسد  - کسید دراه  یسم - لرتنک  قرب  هحفص 65)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشناد5595925  DATA CENTER هداد زکرم  تخاس  رب  تراظن  هرواشم و  هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

افبآ5596280 هداد  زکرم  یزاگ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هحفص 41)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زوس5596822 هلابز  ریگبآ و  یاهدحاو  قیرح  ءافطا  متسیس  بصنو  هحفص 9)ینیزگیاج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5597038 ءافطا  متسیس  هحفص 41)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

رورم5595799 روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " 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

رورم5595799 روبع و  تافلخت  تبث  هناماس  زا 11  یرادهگن  هحفص 16)ینابیتشپ 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

ریذپ5597338 سردآ  یاه  هاگتسد  اهروتکتد و  یزادنا  هار  یهد و  هحفص 29)دک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بلق  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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

His-Gateway رازفا مرن  هارمهب   Embedded F103D تاصخشم اب   PC هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642000787 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Sahand-NUC لدم یکشزپ  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هباشم  دکناریا 

دوش تمیق  مالعا  تاحیضوت  حرش  اب  قباطم 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ لارتناس   لارتناس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1121 12
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا لیوحت  لحم  / .ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ژاریت 270 / هب  رگپاچ  تازیهجت  ملق   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هاگشیالاپ 

1201092179000748 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  مدع  دشاب / هام  کی  لقادح  یلام  داهنشیپ  تمیق  رابتعا  / دشاب یم  یمازلا  ملق  ره  یارب  دک  ناریا  هئارا  - 
هاگشیالاپ رابنا  لیوحت  لحم  / .دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  مالقا  یمامت  یارب  دکناریا  کی  هئارا  / .دشاب یم 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
NO 270 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی لقادح  یلام  داهنشیپ  تمیق  رابتعا  / .دشاب یم  یمازلا  مالقا  کت  کت  یارب  دک  ناریا  هئارا  دوش / هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  .دشاب / یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  / .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  / .دشاب هام 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

رازفا5596078 مرن  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5596258 لارتناس  روتینام  هحفص 75)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هتسب5596303 رادم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  شیامن و  رازفا  مرن  هحفص 65)یرادیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5596456 قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ژاریت 270 / هب  رگپاچ  تازیهجت  ملق   13
دشاب هاگشیالاپ  رابنا  لیوحت  لحم  / .ددرگ هئارا 

هحفص 75) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سنسیال5596487 بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رابنا رابنا لیوحت   لیوحت لحم   لحم // .ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ازجم   ازجم تروص   تروص هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ / / 270270 ژاریت   ژاریت هبهب   رگپاچ   رگپاچ تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1313 ناونع : : ناونع
دشاب دشاب هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

1 13113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5595913 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دس5596231 هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ،
یتیما یاهنامزاس  ورین و  ترازو  زوجم  یاراد  هک  ییاهتکرش  - ترامع

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یریوصت5595913 تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 5)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5597299، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5596551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتالصاوم یاهروحم  هیلک  رد  هیلقن  لیاسوددرت  لرتنکو  تراظن  حرط  یارجا  تهج  سراپ  ای   405 وژپ وردوخ  هاکتسدکی  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا

1101003972000281 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یروتوم هیلقن  لیاسو  هیارک  سیورس :  مان 
ریاس 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05431166238 یرقاب یاقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراپ5596551 ای   405 وژپ وردوخ  هاکتسدکی  هحفص 25)هراجا  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

سراپ سراپ ایای     405405 وژپ وژپ وردوخ   وردوخ هاکتسدکی   هاکتسدکی هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1141 14
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