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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 15

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 دادرم   دادرم   3030 هبنشکی   هبنشکی 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   130هکس , 0 10 , 000130 , 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   118هکس ,490 , 0001 18 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس197,800197,800رالد سیئوس کنارف   300کنارف ,700300 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 74,000هکس , 00074, 000 , اداناک000 اداناک رالد   22رالد 1 , 2 0022 1 , 2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   76لایر ,60076 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 44,000هکس , 00044, 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   29,30029,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,312 , 00012 ,312 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   340دنوپ , 150340 , نپاژ150 نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 10 ,7302 10 ,730

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9999))

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

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

زا 97 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 18  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 21  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 81

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 83

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( 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 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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  • --

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

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

زا 97 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 97 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

زا 97 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA100-401-5-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/27هرامش هبنش 1401/06/29  زور  را   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603182 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف   lan هکبش یرادا و  رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 510/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنایار یفنص  ماظن  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  یداصتقا و  دک  یلم و  هسانش  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نینچمه  هافر و  ترازو  زا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد 

ینابیتشپ تامدخ  عوضوم  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  روشک و  یاه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 25/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/5/29  تعاس 16  زا  دانسا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16 

نایناریا رهپس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یروانف تاطابترا و  ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دیرخ و  هرادا  سامت  هرامش  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، 

 - 0211456  - 02189662641 :: 02189662529 و 89662583 -  نفلت نفلت
85193768  - 88969737

setadiran.ir www.cra.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 11

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا وو   تاررقم   تاررقم میظنت   میظنت نامزاس   نامزاس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش شخب   شخب تینما   تینما تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 97 ھحفص 5 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001493000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604219 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرهم  هاگدورف   lan هکبش یرادا و  رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآرهم هاگدورف   lan هکبش یرادا و  رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   510,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دامن  دابآرهم  هاگدورف  یاهدادرارق  روما  لیوحت  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  فلا  هتسبرد  تکاپ  رد  ار  همانتنامض  لصا  افطل  نیمضت :  تاحیضوت 
یدامتعا  یاقآ  ناهاوخداد -  مناخ   - 61023161 نفلت :  هرامش 

10:15 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هرامش 2  لانیمرت  بنج  دابآرهم  هاگدورف  یدازآ  نادیم   ، 1387835151 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف   lanlan هکبش   هکبش وو   یرادا   یرادا رتافد   رتافد یاه   یاه هنایار   هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 33

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40111009 :: یهگآ یهگآ هرامش   نیرخآهرامش هچرتفد 1401/5/31 -  عیزوت  خیرات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تفایرد 1401/6/6 تلهم 

نطو یایمیک   :: عبنم زورعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح  تفایرد و   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/19 هبنش 

5602820 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تالماعم ،  همان  نیئآ  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  دانتسا  هب  لیذ ، حرش  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  یالاک  : دراد رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادیرخ دنا ، هدومن  مان  تبث  تلود  یکینورتکلا  هناماس  رد  هک  طیارش  دجاو  ناگدنشورف  ناگدننکدیلوت و  نیب  زا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تروص  هب  تلود 

دیامن
( قرب هکبش  رد  اطخ  بای  تیعقوم   ) تیعقوم لاسرا  ناکما  اب  نشیکول  تلافدیرخ 

لایر نیمضت 1.300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه -  هقبط  ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  کی  هرامش  داتس  نامتخاس  دابآ -  سابع  نابایخ  یسابع - غابراهچ  ناهفصا  : یناشن  :: سردآ سردآ

یاقآ یسدنهم 03134121132  تنواعم  یمیرک -  یاقآ   03134121482 :: نفلت نفلت
8519376-88969737-02141934 روپنایجنگ  - سدنهم 

https://www.setadiran.ir/setad/cms :: 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

(( قرب قرب هکبش   هکبش ردرد   اطخ   اطخ بای   بای تیعقوم   تیعقوم  ) ) تیعقوم تیعقوم لاسرا   لاسرا ناکما   ناکما اباب   نشیکول   نشیکول تلافدیرخ   تلافدیرخ ناونع : : ناونع 44
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داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005766000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603146 :: هرازه هرازه :: 1401/06/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  ءافطا  متسیس  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رتم ژارتم 3000  هب  راد  شکور  یناملآ   k-flex یرموتسالا یترارح  قیاع  · 

رتم ژارتم 3000  هب  تاتسوممرت  هارمه  هب  تباث  ناوت  یترارح  لباک  · 

رتم  ژارتم 3000  هب  میظنت  دوخ  یترارح  لباک  · 
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هصقانم و دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  ار  قوف  دیرخ  لاس 1401  بوصم  ینارمع  هجدوب  قبط  دراد  رظن  رد  دابا  ـ هم یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
: دیامن راذگاو  طیارش  نیدجاو  هب  لیذ  هحورشم  طیارش  ربارب 

لیذ حرش  هب  قیرح  ءافطا  متسیس  تهج  تازیهجت  دیرخ 

رتم ژارتم 3000  هب  راد  شکور  یناملآ   k-flex یرموتسالا یترارح  قیاع  · 

رتم ژارتم 3000  هب  تاتسوممرت  هارمه  هب  تباث  ناوت  یترارح  لباک  · 

رتم ژارتم 3000  هب  میظنت  دوخ  یترارح  لباک  · 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داباهم یرادرهش  یمالسا -  یروهمج  نادیم  داباهم -  ناتسرهش  یبرغ -  ناجیابرذآ   ، 5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: 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

هسبلا هسبلا رازاب   رازاب قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یراکقیاع   یراکقیاع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/06/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیال رد  یزاسدرادناتسا  زاگ و  یلم  هکبش  یریذپ  تیور  شیازفا  هدشن ، هبساحم  یاهزاگ  شهاک  فرصم ، یزاس  هنیهب  فده  اب  یزاس  دنمشوه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه لکتورپ  تازیهجت و 

 - زاگ یلم  تکرش  یراذگ  مان  ییامناج و  یرافح ، یشک ، لباک  یاهدرادناتسا  لماش  یریگ  هزادنا  تازیهجت  بصن  ینف و  یاهدرادناتسا  ینف و  تاصخشم 
 ( - اهریرب اهرسویدسنرت و  اه ، هدننک  حیحصت  اه ، RTU اهروتنک ، عاونا  هلمج  زا  یریگ (  هزادنا  تازیهجت  هب  زاین  دروم  یاهدرادناتسا  طوبرم  یاهدرادناتسا 

(IGSM-IN  ) نویساربیلاک ریمعت و  لمعلاروتسد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02184875025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/06/01هرامش ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوقراشف لاقتنا  ییاوه  هکبش  طوطخ  یزاس  نورکنس  رورس  میات  دیرخ  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یگنهامه 051- نفلت  یگدامآ  مالعا  کمایپ 10004441000444  هرامش   :: نفلت نفلت
33563026

:: 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

هیال هیال ردرد   یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا وو   یریذپ   یریذپ تیور   تیور شیازفا   شیازفا هدشن ، ، هدشن هبساحم   هبساحم یاهزاگ   یاهزاگ شهاک   شهاک فرصم ، ، فرصم یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب فده   فده اباب   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع
اهاه لکتورپ   لکتورپ وو   تازیهجت   تازیهجت

66

یوقراشف یوقراشف لاقتنا   لاقتنا ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش طوطخ   طوطخ یزاس   یزاس نورکنس   نورکنس رورس   رورس میات   میات دیرخ   دیرخ یناسر   یناسر عالطا   عالطا ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قیرط  زا  اه )  لدم  اهدنرب و  هیلک  لماش  یدروم (  تروصب  هاگتسد و  دادعت 36000  هب  نارهت  یرادرهش  یاهروتینام  تشادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  دادرارق  داقعنا  تمیق و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563 ،  یقرش ، تشترز  شبن  یلامش ، ظفاح  نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091471000068 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  ناتسا  زاگ  یالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: 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

هسبلا5603146 رازاب  قیرح  یافطا  متسیس  یراکقیاع  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتینام روتینام تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 88

یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ یالاک   یالاک رابنا   رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 97 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v5tnd7yk9atkx?user=37505&ntc=5603744
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603744?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vqq2d8dgvme5z?user=37505&ntc=5603423
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603423?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603108 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سأر  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص  10:00

راک هب  لوغشم  هرامش  لماش 54168  لیبدرا  سدقم  یرکاب و  تثعب ، زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.175.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ،  :: سردآ سردآ

04533363330 :: نفلت :: www.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیوحتهرامش دانسا و  شورف  یهگآ -  پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس زا  هبنش  جنپ  ات 15:30 و  تعاس 07:30  هبنشراهچ  ات  هبنش  زا  تکاپ 

تیاغل 13:00  8:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603109 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راک هب  لوغشم  هرامش  لماش 49601  نیمن  ناتسرهش  لیبدرا و  تدحو  نبنلا و  متاخ  زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تلم کناب  دزن  هرامش 5789435865  باسح  هب  زیراو  ای  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 990.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیبدرا یزکرم  هبعش  تلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  تفایرد  لیبدرا -  یزکرم  هبعش 

تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533363330 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

زکارم زکارم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 97 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vxegeshkmbvjr?user=37505&ntc=5603108
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603108?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4uzb77tamekvc?user=37505&ntc=5603109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603109?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603112 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سأر  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص  10:00

راک هب  لوغشم  هرامش  لماش 63452  لیبدرا  یانیس  رصعیلو و  یتشهب ، دیهش  زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 956.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ،  :: سردآ سردآ

04533363330 :: نفلت :: www.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش هبنش  زا  یهگا  پاچ  زا  سپ  یراک  زور  دانسا 5  شورف   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 13 تعاس 8  زا  هبنشجنپ  ات 15:30  تعاس 7:30  هبنشراهچ 

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخا  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603134 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

هرامش لماش 83145  ریم  نیعرس و  یاه  ناتسرهش  لیبدرا و  ناسانشراک  ظفاح و  یدنق  دیهش  زکارم  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هب  لوغشم 

لایر دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط  هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا   :: سردآ سردآ

33364855-045 :: 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

زکارم زکارم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1212

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 97 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h4asqgwmtpzhs?user=37505&ntc=5603112
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603112?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zk6mhylv7u6ue?user=37505&ntc=5603134
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603134?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005380000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603362 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه  یرون  ربیف  هکبش  ارجا  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

ییاوه  یرون  ربیف  هکبش  ارجا  بصن و  تازیهجت ،  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
60,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاراد نادیم  کارا   ، 3813774979 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: 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

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  مود  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/700 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خروم 1401/5/29  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604324 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11/30   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  لکد  بصن  ماکلت و  تارباخم و  یاه  قاتا  یزاسدرادناتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هصقانم 6  عوضوم  یارجا  تدم  - 

لایر  نیمضت 1.203.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب  همانتنامض 

یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  یوس  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

اه نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  تیاس  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ینیمخ  ماما  ردنب  سردآ  هب  نایوگدنت  دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: https://tender.stpc.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

ییاوه ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش ارجا   ارجا وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

تارباخم تارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   ماکلت   ماکلت وو   تارباخم   تارباخم یاه   یاه قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 97 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pymy5tx69d6x2?user=37505&ntc=5603362
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603362?code=37505
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/12هرامش خیرات 1401/05/30   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/12عبنم  1401/05/30  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرم هرب  تیاس   - راکمدنگ تارباخم  زکرم  راکمدنگ و  تفن  تکرش  تیاس  نوخرس و  یهار  هس  یرونربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروآرب غلبم 

لایر   20094520000

هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
804/000/000

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14017 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/12هرامش تفایرد 1401/06/12  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/22عبنم لیوحت 1401/06/22  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر زکارم 2 و 3 و 8  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

: هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

2/442/000/000

:: سردآ سردآ

01332132370 :: 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

یهار یهار هسهس   یرونربیف   یرونربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیوحتهرامش دانسا و  شورف  یهگآ -  پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 13 تعاس 8  زا  ات 15/30  تعاس 7/30  زا  تاکاپ 

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604380 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راک هب  لوغشم  هرامش  لماش 42603  رثوک  لاخلخ و  یاهناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تلم کناب  دزن  هرامش 5789435865  باسح  هب  زیراو  ای  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 742.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیبدرا یزکرم  هبعش  تلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  تفایرد  لیبدرا -  یزکرم  هبعش 

تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، تاداهنشیپ  لیوحت 

04533363330 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: 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

5603387(cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  هحفص 18)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییویدار5603415 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا و5604219 رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ،
هاگدورف  lan هکبش

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5603744 تشادهگن  هحفص 6)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اهناتسرهش اهناتسرهش ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818
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درالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش ات  خیرات 1401/5/30  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات  خیرات 1401/6/7  زا   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602832 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  زور  تعاس 14:30  رد   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درالم رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000: رابتعا غلبم  - 

هام  6: راک ماجنا  تدم  - 

دشاب یم  لایر  غلبم 1/000/000/000  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2616 دک درالم  هبعش  یلم  کناب  دزن  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هرامش 0105500896004  باسح  هب  روکذم  هجو  زیراو  یکناب  دیسر 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  دک 2616 -  درالم  هبعش  ناریا  یلم  کناب  دزن  هرامش 0105500896004  هب  باسح  هب  درالم  یرادرهش  عفن  هب  یکناب  همانتنامض 
تسا هصقانم 

درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  میلست   :: سردآ سردآ
درالم یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65-1401/63 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیراتزا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  ار  دوخ  تسیز  طیحم  یرهش و  تامدخ  تایلمع  دروم  یکیفارت و 1  تایلمع  دروم  دراد 2  رظن  رد  هقطنم 5  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن ، راذگاو  یمومع 

موس  تبون  ( 4012006  ) هقطنم حطس  یاهلیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، -
لوا تبون  ( 4012012  ) هقطنم حطس  رد  ...و  رباعم  یا  هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  یارجا  - 

جنپ  هیاپ  لقادح  ای  یربارت  هار و  هتسر 
مود تبون  ( 40136101  ) یکراپ ناملبم  لیاسو  دیرخ  - 

مان هب  یناشاک  هلا  تیآ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1006083090  باسح  هب  زیراو  ای  هقطنم 5  یرادرهش  مان  هب  یکناب  همانتنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هقطنم 5  یرادرهش 

دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه 

هناخریبد دحاو  هب  نآ  لیوحت  اهدادرارق و  هرادا  مجنپ  هقبط  هقطنم 5  یرادرهش  دابآ  نسح  هاگتسیا  یناشاک  هلا  تیآ  نابایخ  هیقداص  مود  هکلف   :: سردآ سردآ

84161202-841617 :: نفلت :: business.tehran.ir http://business.tehran.ir 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

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

یکراپ یکراپ ناملبم   ناملبم لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ...و - - - - ...و رباعم   رباعم یایا   هلحم   هلحم هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا اهلیردراگ - - اهلیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت -- ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bushehr.ir :: عبنم :: 1401/06/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603547 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار لیذ  حرش  هب  ماظتنا )  نادیم  ات  جارعم  نادیم  لصاف  دح  هاگدورف  نابایخ  یراولد و  یلعسیئر  نابایخ   ) یزادرپرون مالقا  دیرخ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلک زا  اذل  دیامن ، راذگاو  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  طبریذ  یاه  نامزاس  زا  هطوبرم  طیارش  یاراد  تیحالص و  دجاو  ناراکنامیپ  هب 

ددرگ  یم  توعد  دنتسه  هطوبرم  هتشر  رد  تیحالص  یاراد  هک  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ 
 - لایر هیلوا 14.880.410.000  دروآرب  غلبم  ماظتنا - )  نادیم  ات  جارعم  نادیم  لصاف  دح  هاگدورف  نابایخ  یراولد و  یلعسیئر  نابایخ  یزادرپرون (  مالقا  دیرخ  - 

زور دادرارق 25  تدم 

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  رنب  پاچ  هنیزه  تبون و  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروهمج یزکرم  کناب  تراظن  تحت  یکناب  ریغ  تاسسؤم  زا  هدش  رداص  همان  تنامض  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت 

ددرگ هئارا  کناب  تسپ  هرامش 1000181356907  هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  تکراشم  قاروا  ای  یمالسا 

نامیپ روما  هرادا  مود -  هقبط  یزکرم -  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ  :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 07733340571 :: نفلت :: www.setadiran.ir Www.Bushehr.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603761 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 13.000.000.000 

لایر هدرپس 650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادرپرون یزادرپرون مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2 12 1

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 2222

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

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

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

2001005120000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604466 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  خروم 18/5/1401  هرامش 100016391  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  ولبات  دیرخ 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
 : . تیلاعف هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 1.300.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

14:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  ات  خروم 1401/5/30  هبنشکی   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/6/3

بونج هعسوت   :: عبنم تعاس 12عبنم خروم 1401/6/15  هبنش  هس   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604605 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   هبنشراهچ 1401/6/16   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  عوضوم  هرامش 2001001467000103  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هصقانم 2 ) دیدجت  )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424

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

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  صوصخم  زوسن  شکتسد  تفج  یناشن و 6  شتآ  صوصخم  لماک  زوسن  سابل  تسد  دیرخ 6  - 3193 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسبرادم نک  کنخ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، - 3194

تاقلعتم هارمه  هب  یکساه  وکارگ و  یداب  پمپ  هاگتسد  ود  دیرخ  - 3195
رتویپماک اب  کیتاموتا  ینز  کالپ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، -3196

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ات 15  یراک 8  یاهزور  ناسارخ  وردوخ  ناریا  یناگرزاب  دحاو   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم - هداج  رتمولیک 55 

nhogd 4021 05133563501  , 33563050-051 :: نفلت :: ikkco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

حبص هراتس   :: عبنم :: 1401/06/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603387 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راولب سابعردنب ، رهش  ناگزمره ، ناتسا  : سردآ : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق ، نادیم  نارادساپ ،

مان 85193768- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   07632129271 :: نفلت نفلت
88969737

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ صوصخم   صوصخم زوسن   زوسن شکتسد   شکتسد تفج   تفج   66 وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ صوصخم   صوصخم لماک   لماک زوسن   زوسن سابل   سابل تسد   تسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هار هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات  - - تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یکساه   یکساه وو   وکارگ   وکارگ یداب   یداب پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ هتسبرادم -  -  هتسبرادم نکنک   کنخ   کنخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا

رتویپماک رتویپماک اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ینز   ینز کالپ   کالپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا

2525

(( cctvcctv  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001003582000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604461 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  یلزنا و  ردنب  نالیگ –  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات  ردانب  یلزنا و  ردنب  نالیگ –  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,119,766,000 یلام :  دروآرب 

لایر   910,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:30 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ینیمخ یفطصم  دیهش  یلزناردنب خ   ، 4315695665 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5603761 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 15)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلرتنک یلرتنک وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5602967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتنپس کمایپ  کینورتکلا و  سکف  رازفا  مرن  ءاقترا  هعسوت و  ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000598 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ دانسا  ویشرآ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000118 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 400000 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهاشم تهج  افطل  اپورا .  هیداحتا  یناهج و  تشادهب  نیسرزاب  دیدزاب  هب  هجوت  اب  تیفیک  لرتنک  یروشک و  هتیمک  ، اذغ ، کیژولویب لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یظعاو سدنهم  یاقآ  نفلت 09122044082  زاین  تروص  رد  دامرف .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  مزال  تاعالطا 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمایپ کمایپ وو   کینورتکلا   کینورتکلا سکف   سکف رازفا   رازفا مرن   مرن ءاقترا   ءاقترا وو   هعسوت   هعسوت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

هاگشیامزآ هاگشیامزآ دانسا   دانسا ویشرآ   ویشرآ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زین کرادم  دوش و  یرازگراب  لیمکت و  زین  اهب  مالعتسا  انمض  تسویپ  تسیل  قبط  دنامسپ .  تیریدم  هناماس  یسیون  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یرازگراب 

1101005701000168 زاین :  هرامش 
رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  دنامسپ .  تیریدم  هناماس  یسیون  همانرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09171773972  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

و 09369871826

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

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنامسپ دنامسپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یسیون   یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 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

5603047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  ساسا  رب  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یتفاسورکیام  یاه  تخاسریز  ینابیتشپ  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
* دشابیم همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  * یتسویپ

1101000001000114 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

سیون شیپ  * یتسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یتفاسورکیام  یاه  تخاسریز  ینابیتشپ  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دشابیم همیمض  دادرارق 

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

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

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفاسورکیام یتفاسورکیام یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 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

5603398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یناریا - یالاک  تیولوا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003374000022 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  یناریا - یالاک  تیولوا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837611 یتسپ :  دک  مایخ ،  هارراهچ  شبن  - بیغتسد دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37628414-051  ، 37678390-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37678390-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  نادهاز  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراکنامیپ  یاهاداد  رارق  لرتنک  رازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000078 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یراکنامیپ  یاهدادرارق  لرتنک   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

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

ویگنهامه تهج  تسویپ  لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  نادهاز  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراکنامیپ  یاهاداد  رارق  لرتنک  رازفا  مرن  هتسب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  یراذگ و  راب  هناماس  رد  امازلا  اضما و  رهم  لیمکت  تسویپ  لیاف  مالعتسا  کرادم  دامن   09198810503 ییوناب یاقآ  ابامنهار 

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

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا یناریا - - یناریا یالاک   یالاک تیولوا   تیولوا -- تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ًامازلا   ًامازلا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232

هاگشناد هاگشناد یراکنامیپ   یراکنامیپ یاهاداد   یاهاداد رارق   رارق لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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زربلا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TIA-942 درادناتسا ساسا  رب  تادنتسم  هئارا  رورس و  قاتا  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004095000049 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب هداد  زکرم  یحارط  هنیمز  رد  هباشم  دادرارق  یاراد 2 لقادح  تسیابیم  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع 

دشاب هنیمز  نیا  رد  لاعف  یحارط  هرواشم و  دادرارق  کی  لقادح  یاراد 

3199779111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  نامتخاس  یناقلاط - نادیم  زا  رتالاب  هیمیضع -  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32534141-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32534141-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TIA-942TIA-942 درادناتسا   درادناتسا ساسا   ساسا ربرب   تادنتسم   تادنتسم هئارا   هئارا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3434
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACS800-04-0050-3+D150+N682+P901 ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ABB Drive studio رازفا مرن 

یسردم 09381587766 یاقآ  ینف 
زور هیوست 40  یمشاه 09334833494-

1101001469000569 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DAT لدم  GB 72 تیفرظ لانرتنیا  ویارد  پیت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ACS800-04-0050-3+D150+N682+P901 ویارد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ABB Drive studio رازفا مرن 

یسردم 09381587766 یاقآ  ینف 
زور هیوست 40  یمشاه 09334833494-

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABB Drive s tudioABB Drive s tudio  رازفا رازفا مرن   مرن   ACS800 -04-0050 -3+D150+N682+P901ACS800 -04-0050 -3+D150+N682+P901 ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 3535
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET Endpoint Protection Advanced تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس ود  هخسن 

هخسن  50
1101093314000068 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 50 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ESET Endpoint Protection Advanced :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس ود  هخسن 

هخسن  50
.دشاب  یمسر  یگدنیامن  دیاب  لوصحم  هدنهد  هئارا  هدوب و  اتفا  یزاجم و  یاضف  یلم  زکرم  زا  زوجم  یاراد  دیاب  لوصحم 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  تامازلا  مرف 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898645-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخسن هخسن   5050 هلاس   هلاس ودود   هخسن   هخسن   ESET Endpoint Protection AdvancedESET Endpoint Protection Advanced ناونع : : ناونع 3636
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093985003579 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/04 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:30  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603788 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

عیانص نارواشم -  هبتر 3  لقادح  تاطابترا -  ناراکنامیپ -  تازیهجت -  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  ورین  - ناراکنامیپ -  یاه  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسب رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف -  هتشر  کینورتکلا -  قرب و 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
 : نفلت کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  - فکمه هقبط  - کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا - ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم - دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

33448472-051

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3737

یگدننار یگدننار تافلخت   تافلخت تبث   تبث کرحتم   کرحتم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک سوریو  یتنآ  سنسیال  رابتعا  هخسن  دیدمت 25  ) دریگ تروص  تسویپ  تاصخشم  قبط  زاینو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی

1101003334000060 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 25 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ تروص  تسویپ  مالقا  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163674461 یتسپ :  دک  هام ،  تسب  نب  بنج  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36670661-031  ، 36673227-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36672154-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   PAM هناماس رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000039 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نومیار  یتراجت  مان   RS لدم رود  هار  یسرتسد  نآب  هدید  یموب  هناماس  یسرتسد  تیریدم  متسیس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  یدقن  هیوست 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 
یدباع سامت 35081343 

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081343-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزرف بو  تحت  یرادا  نویساموتا  ( ICAN متسیس (  ناراکمه  عماج  هناماس  رد  نامزمه  ریغ  ربراک  دیرخ 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094108000010 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  تاطابترا  یروانف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ناشکهک  نازاس  هدنیآ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یدنب هتسب  دقاف  نیزرف  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیزرف بو  تحت  یرادا  نویساموتا  ( ICAN متسیس (  ناراکمه  عماج  هناماس  رد  نامزمه  ریغ  ربراک  دیرخ 200   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819794636 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هچرازاب  یناقوف  هقبط  سدنهم  نادیم  نکسم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33128109-086  ، 33128120-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33128120-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PAMPAM  هناماس هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

نیزرف نیزرف بوبو   تحت   تحت یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ( ( ICANICAN متسیس (  (  متسیس ناراکمه   ناراکمه عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   نامزمه   نامزمه ریغ   ریغ ربراک   ربراک   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

روحم5604026 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 66)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  نهآ  هار  ششک  یورین  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جارختسا طبض و  تبث و  تیلباق  اب  راد  تنویا  ینمیا  لادپ  متسیس  ددع  دادعت 12  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001498000015 زاین :  هرامش 

ششک یورین  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضما  رهم و  لیمکت و  ار  هدش  همیمض  کرادم  یمامت  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ششک ،  یورین  لک  هرادا  کیجات  دیهش  نامتخاس  نهآ  هار  تاجناخراک  ولیس  یوربور  تثعب  هارگرزب  نمهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189811439

55124217-021  ، 55123589-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124610-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد تنویا   تنویا ینمیا   ینمیا لادپ   لادپ متسیس   متسیس ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ینیهام  هاگتسیا 66  داداکسا  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000337 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  ینیهام  هاگتسیا 66  داداکسا  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح   - FLOORING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000690 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ینیهام   ینیهام   6666 هاگتسیا   هاگتسیا داداکسا   داداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4343

FLOORINGFLOORING ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نورام 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 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  بایزاگ  یاهروسنس  تست  لوسپک  ملق  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000568 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلامک هدازرفعج  سوریس  هدننک  هضرع  عجرم   YUUAO یتراجت مان   JY204 لدم یا  هبرقع  لوسپک  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  بایزاگ  یاهروسنس  تست  لوسپک  ملق  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها قرب  یورین  عیزوت  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 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم تهج  بورپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000078 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک  . ADAMS AUTECH Co هدنزاس عجرم   MCH 2448 لدم ژویفیرتناس  روسرپمک   prob شاعترا روسنس  الاک :  مان 

( اپیاس ) لیبموتا دیلوت  یناریا 
ددع 50 دادعت : 

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

نیکرتشم تهج  بورپ  هاگتسد  50 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایزاگ بایزاگ یاهروسنس   یاهروسنس تست   تست لوسپک   لوسپک ملق   ملق کیکی   ناونع : : ناونع 4545

نیکرتشم نیکرتشم تهج   تهج بورپ   بورپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5603712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یرکاذ یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   Resolver لرتنک یاراد  هطوبرم  تاقلعتم  اب  تخوس   FGV3 لماک ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09166312098

1101001105001441 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیقد رازبا  لرتنک و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایوپ  لرتنک  قیقد  رازبا  لرتنک و  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  تخوس   FGV3 لماک ریش  الاک :  مان 
نایوپ لرتنک 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ResolverResolver  لرتنک لرتنک یاراد   یاراد هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   تخوس   تخوس   FGV3FGV3  لماک لماک ریش   ریش ناونع : : ناونع 4747

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5603865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

147118 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نازیراک هدنریگ  هدنتسرف و  لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/11/27 عورش :  خیرات 
1400/12/07 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

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIGH VOLTAGE HRC FUSE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000693 زاین :  هرامش 

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

ددع 50 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نازیراک نازیراک هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

HIGH VOLTAGE HRC FUSEHIGH VOLTAGE HRC FUSE ناونع : : ناونع 4949

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5603932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

ماکرتنیا فورپرتاو  یشوگ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/05 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

152415 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152415 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یفارگومرت لباترپ  نیبرود  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/05 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماکرتنیا ماکرتنیا فورپرتاو   فورپرتاو یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 5050

یفارگومرت یفارگومرت لباترپ   لباترپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 97 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cvq3cqm2kjsnv?user=37505&ntc=5603932
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603932?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mstlg6rgqskne?user=37505&ntc=5603971
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603971?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5603978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152416 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یجراخ بارپ  اب  رتموربیو  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/05 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجراخ یجراخ بارپ   بارپ اباب   رتموربیو   رتموربیو ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ 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 07 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  اوه 0106354( یاهروسرپمک  یراشف  یاهدیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
1101093228001001 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه یاهروسرپمک   یاهروسرپمک یراشف   یراشف یاهدیلک   یاهدیلک ناونع : : ناونع 5353
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ هزادنا  هناماس  یزاسون  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000123 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگ هزادنا  هناماس  یزاسون  یزاسزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38114116-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/29عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  لیم  عاونا  نیمات  ناونع : 

1401548 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا هناماس   هناماس یزاسون   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 5454

ناشن ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5604414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  لیم  عاونا  نیمات  ناونع : 

1401570 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5604432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002686 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   CONTROL LOCAL PANEL یتراجت مان   LCP-1-100 لدم  cm 40 قمع  cm 100 عافترا  cm 60 ضرع یلحم  لرتنک  قرب  ولبات  الاک :  مان 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  گرب  حرش  رد  هدش  رکذ  متیآ  2 ساسارب یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  یلام 

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

83764961-021  ، 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

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656

CONTROL PANELCONTROL PANEL ناونع : : ناونع 5757
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  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 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانب دنهس  یترارح  هاگورین   G761 یرس یاه  ولو  گوم  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001525000017 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متیآ 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بانب دنهس  یترارح  هاگورین   G761 یرس یاه  ولو  گوم  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5604495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین   G761G761 یرس   یرس یاه   یاه ولو   ولو گوم   گوم ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5858

COMPERSSOR KOBEL STEELCOMPERSSOR KOBEL STEEL ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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COMPERSSOR KOBEL STEEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000197 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 750  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1000  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   IP 54 تظافح هجرد   A 400 نایرج تدش   V 380 ژاتلو  600x800x2100 mm زیاس  40KVAR Outdoor لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
روسرپمک سراپ  یتعنص  یدیلوت و 

ددع 16 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

روسرپمک سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   200x600x800 mm زیاس  V 380 ژاتلو  bavar150 لدم یکیرتکلا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   IP 44 تظافح هجرد   A 400 نایرج تدش   V 380 ژاتلو  600x800x2100 mm زیاس  40KVAR Indoor لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 

روسرپمک سراپ  یتعنص  یدیلوت و 
ددع 16 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یدیلوت و هدننک  هضرع  عجرم   IP 44 تظافح هجرد   A 630 نایرج تدش   V 380 ژاتلو  600x800x2100 mm زیاس  85KVAR لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 

روسرپمک سراپ  یتعنص 
ددع 16 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   IP 44 تظافح هجرد   A 4 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  200x470x720 mm زیاس  FANDG SMS-TYPE3 لدم هداتسیا  قرب  ولبات  الاک :  مان 

روسرپمک سراپ  یتعنص  یدیلوت و 
ددع 48 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
داپسا هدننک  هضرع  عجرم   NORWAY هدنزاس عجرم   TMC یتراجت مان  یتعنص  یکیناکم  ناوت  هدننک  فرصم  روسرپمک  دربراک  لماک 300172  زاساوه  الاک :  مان 

بونج رتسگ  سانیپسا  تراجت 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
عجرم . ELLIOTT CO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ELLIOTT یتراجت مان   Lit 208 هکشب دیرگ 32  یتعنص  روسرپمک  نغور  الاک :  مان 

تعنص ناراکاوه  یزاس  روسرپمک  هدننک  هضرع 
هکشب 32 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرارکت  تسویپ  حرشرد  هرامش 14 متیآ  دشابیم .  تسویپ  حرش  کالم  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000319 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نفلت  یزادنا  هار  بصن و  ششوپ و  دقاف  یاه  شخب  لیمکت  ، دحاو کی  قیرح  مالعا  متسیس  لک  یرادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  هب  هعجارم 

.دوش لاسرا  تمیق  داهنشیپ  هدش  همیمض  مالعتسا  تمرف  یور 
.یرورض هموزر  لاسرا 

یدمحم تسود  سامت 05832605945 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 97 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/93ybxca4yfg5f?user=37505&ntc=5603262
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603262?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5603344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  قیرح  مالعا  یتسش  یترارحو و  یدودروتکتد   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تسیل 

1101091615000194 زاین :  هرامش 
مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Call Point لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی دصرد  یدقن و 50  دصرد   50 دشاب - یم  راکنامیپ  هدهع  هب  راک  ماجنا  تنامض.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: 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

تسیل تسیل تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش وو   یترارحو   یترارحو یدودروتکتد   یدودروتکتد  ) ) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

6161
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هیدیما یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5604155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل رادقم 300   AFFF قیرح 3 % ءافطا  موف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل رادقم 1500  نئتورپ 3 % رولف و  قیرح  ءافطا  موف 

1201093200000004 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هیدیما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب درادناتسا  نامزاس  زا  درادناتسا  یاراد  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
رتیل  1,800 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب تدم  ینالوط  یرادهگن  یارب  هدرشف  کیتسالپ  یرتیل  یاه 20 و 200  هکشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373157593 یتسپ :  دک  هیدیما ،  یرادرهش  تلم ، کراپ  بنج  ایلع ، هیدیما  هیدیما ، هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52628800-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622555-061 :: 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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل رتیل   15001500 رادقم   رادقم نئتورپ  33 % % نئتورپ وو   رولف   رولف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف رتیل   رتیل   300300 رادقم   رادقم   AFFFAFFF قیرح  33 % % قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس شیامزآ   شیامزآ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000348 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنوامد یمیش  ایمیک  تکرش  زا  ولافوب  یتراجت  مان  یزلف  لوسپک   cc 300 کدنف صوصخم  ناتم  یرهش  زاگ  الاک :  مان 

ردنلیس 10 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  لیکسا  یتراجت  مان   HG800 لدم یتعنص  راوشس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   GAEX1A لدم لاعتشا  لباق  یاهزاگ  زاگ O2 و CO و H2S و  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL
ددع 3 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

سراپ زاگ  بیکرت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAS یتراجت مان   Lit 58 تیفرظ  Disposable لدم  PPM H2S in Nitogen نویساربیلاک ردنلیس  الاک :  مان 
انایرآ نایوپهر 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

فیرش یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  رالوس  فیرش  یروانف  هعسوت  هدنزاس  عجرم   SIM-1030 لدم یهاگشیامزآ  دیشروخ  رون  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 
رالوس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-SI لدم دود  روتکتد  تست  یرپسا  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا ساسا  رب  تمیق  هیارا  تسا  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یناریا  یالاک  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارادوش  هیارا  تسویپ 

ینیسح  07431924704: سامت نفلت 

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

31924704-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  حرش و  هب  بوغرم  تیفیک  اب  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002401 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 4 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  تاصخشم  حرش و  هب  بوغرم  تیفیک  اب  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33552648-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بایزاگ5603583 یاهروسنس  تست  لوسپک  ملق  هحفص 31)کی  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6464

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 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

5602915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /ELECTRICAL EQUIPMENT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004821 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   SOCOMEC یتراجت مان   RS485 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460/07731311457/07731311458/07731311469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پیو تحت   ) دنمشوه نفلت  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000179 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   APPLE هدنزاس عجرم   APPLE یتراجت مان   GB 128 هظفاح تیفرظ   Iphone 12 MINI لدم مر   GB 4 اب دنمشوه  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

in 5/4 زیاس نف  میت  کت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب 09369287206 رتشیب  تاعالطا  تهج  هدنشورف - هدهع  هب  تامدخ  بصن  هنیزه  روتکاف - شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3269005-0563  ، 22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //ELECTRICAL EQUIPMENTELECTRICAL EQUIPMENT ناونع : : ناونع 6565

(( پیو پیو تحت   تحت  ) ) دنمشوه دنمشوه نفلت   نفلت طخطخ   ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  مرف و  قباطم  مر  سوم و  هکبش  لباک  کیتورکیم  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001428 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتسب  UC-CABO6 لدم  mm^2 0/26 عطقم حطس  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  سم  یداه  سنج  رادلیش   Cat-6 SFTP outdoor جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 305 یلور
لور 1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

؛ تسا رظندم   TP Link کرام تنیوپ  سسکا  مدوم  نینچمه  سم legrand sftp6 lszh fluk pass و  هجرد  نیرتالاب  اب  رادلیش  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسالاک لیوحت  زا  دعب  هامود  تخادرپ  تسا ؛ هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرمر وو   سوم   سوم هکبش   هکبش لباک   لباک کیتورکیم   کیتورکیم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تراک  کیفارگ و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000078 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

یلصا  یتناراگ  اب  الاک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  تسویپ  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت 

هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراک  رد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هاگتسد  دادعت 8  هب  هکبش  چیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000104 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-2402H3 لدم تروپ  باه 26  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک وو   کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868

تروپ تروپ   2626 باه   باه ناونع : : ناونع 6969
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بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام 3 تروصب تخادرپ  ، روتکاف شیپ  تسویپ  (، دوشیم تدوع  تیفیک  مدع  تروصرد   ) ددع  2 دادعت  HPT630 تنیالک یت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دکناریا  ، دننک نیماتاب  لمحو 

1101090742000135 زاین :  هرامش 
بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Ei340U لدم  Easy i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.ناتسا یموب  هدننک  نیمات  - یناریا الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمحو لمحو ههام   ههام 33 تروصب تروصب تخادرپ   تخادرپ ،، روتکاف روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ (،(، دوشیم دوشیم تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک مدع   مدع تروصرد   تروصرد  ) ) ددع ددع   22 دادعت دادعت   HPT630HPT630 تنیالک   تنیالک یتیت   ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ،، دننک دننک نیماتاب   نیماتاب

7070
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تبرت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ -  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cat6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091303000022 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ    یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  لحم -  رد  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایریزو 09365317703 سدنهم  ینف  سانشراک 

9519633787 یتسپ :  دک  یزار ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52220979-051  ، 52226013-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171
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ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم هب  یداهنشیپ  تمیق  مالعا  ییوگخساپ و  تهج  افطل  دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تسیل  قبط  تنیالک  نیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  یتسویپ 

1101005168000093 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 120 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یدیجم  سدنهم   09111561123

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرادم کرادم هبهب   یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق مالعا   مالعا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ تهج   تهج افطل   افطل دشابیم ، ، دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنیالک   تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ

7272
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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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000401 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا نایوگ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   GSX1000 لدم  VOIP نفلت زکرم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فذح بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  ددرگ .  تمیق  نالعا  یتساوخرد  یاه  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص  نارگشالت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا تهجو   تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ،  ،  تسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

هداس هداس یرفزدنه   یرفزدنه -- میس میس اباب   لاتیجید   لاتیجید نفلت   نفلت -- هنایار هنایار سیک   سیک یکشم - - یکشم جیرتراک   جیرتراک - - UTP CAT6 PVCUTP CAT6 PVC  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474
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.تسویپ حرش  هب   IT تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030153000024 زاین :  هرامش 

نایسراپ درمال و  یندعم  یتعنص و  نارگشالت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1300   HP رتنیرپ دربراک   T2613A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIPOINT یتراجت مان   Entry لدم میس  اب  لاتیجید  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SPC535NC هنایار مک  بو  الاک :  مان 

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

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 2014 و 2015   HP رتنیرپ دربراک   T7553A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
یشط روپاضر  هبیبح  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   WW810 لدم هداس  یرفزدنه  الاک :  مان 

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

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1320 و 1160   HP رتنیرپ دربراک   T5949A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1005 و 1006   HP رتنیرپ دربراک   T435A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  دیرخ  تسیل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594643118 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  یلامش -  جرب  دالوف -  یلم  نامتخاس  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52728285-071  ، 86035619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86035615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000071 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

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

5603599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  تساوخرد   ) نامرک ناتسا  زگروش -  یرون  ربیف  هاگتسیا  ناور  یاه  نش  لاقتنا  ییاجباج و  لمح و  یریگراب ،  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  طیارش  ریداقم و  تسرهف 

1101001022000857 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  دسا  ینب  یاقآ   09133426396 ای 03432227644 یاه هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  APNGPRS مدوم بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000746 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT لدم  ADSL مدوم الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هاگتسیا   هاگتسیا ناور   ناور یاه   یاه نشنش   لاقتنا   لاقتنا وو   ییاجباج   ییاجباج وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7676

APNGPRSAPNGPRS مدوم   مدوم بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

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 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

5603626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  CRAC یسودرف هداد  زکرم  یتارباخم  هدننک  کنخ  یاه  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  لاسرا 

1101001017000400 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یراک هورگ  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5603801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  قبط  لاناک  ما 4  یو  یک  رتور و  یس و  یپ  ینیم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001440 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9/3945 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

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

61670139-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRACCRAC یسودرف یسودرف هداد   هداد زکرم   زکرم یتارباخم   یتارباخم هدننک   هدننک کنخ   کنخ یاه   یاه ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7878

لاناک لاناک   44 ماما   یویو   یکیک   وو   رتور   رتور وو   یسیس   یپیپ   ینیم   ینیم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979

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

5603876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  نفلت  لدبم  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراددوخ  یجراخ  دنرب  یالاک  هئارا  زا  یلخاد  هنومن  ندوب  دوجوم  تروص  رد 

دشابیم هباشم  دکناریا 
1101093228000998 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ETROSS هدنزاس عجرم   ETROSS یتراجت مان   fwt8848 لدم روخ  تراک  میس  تباث  هب  هارمه  نفلت  لدبم  الاک :  مان 

داسوین للملا  نیب  طابترا  ناسکین  تاعالطا  یروآ 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

یرابتعا تخادرپ 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت لدبم   لدبم تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب 2 یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  تسویپ 

.دسرب ینابیتشپ  یرادا و  روما  تور  هب  دیاب  دروآ  یم  یناما  تروصب  هک  یمزاول  مامت  هدنرب  تکرش 
1101000002000077 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دناب 2 یانهپ  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  کرادم  تسویپ 

.دسرب ینابیتشپ  یرادا و  روما  تور  هب  دیاب  دروآ  یم  یناما  تروصب  هک  یمزاول  مامت  هدنرب  تکرش 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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 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

5603925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارتت ویدار  یا  هرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000198 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هریغ اهتراک و  ییادز  نبرک  یاهریرک BTS و  اهدرب و  یمامت  یرهاظ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هداد  حیضوت  تسویپ  لیاف  رد 

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

31317044-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  - فاص تخت  هب  یموطرخ  هلول  هدنرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000438 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارتت ارتت ویدار   ویدار یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8282

فاص فاص تخت   تخت هبهب   یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول هدنرادهگن   هدنرادهگن 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 97 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dfse8vtnngmjc?user=37505&ntc=5603925
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603925?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tew4p2t3da672?user=37505&ntc=5603957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603957?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب   y-switch هاگتسد دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ 

1101001132000176 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورین جوم  هدننک  هضرع  عجرم   Y-SWITCH یتراجت مان   YS-110A لدم یتارباخم  گنیچپسید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

y-switchy-switch هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fmu4 2408 یپساک لدم   kdt لاثم ناونع  هب  ناریا  تخاس   poe تروپ هکبش 24  چوس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000031 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fmu4fmu4  24082408 یپساک   یپساک لدم   لدم   kdtkdt لاثم   لاثم ناونع   ناونع هبهب   ناریا   ناریا تخاس   تخاس   poepoe تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش چوس   چوس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 97 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f96xfejehrqp4?user=37505&ntc=5604195
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5604195?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتنآ لباک  لایسکاوک و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000349 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسرپادخ خرهاش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هرقرق   m 305 لوط  mm 0/7 زیاس  PVC شکور سنج  یسم  سنج   RG59 لایسکاوک لباک  الاک :  مان 

یقیقح تسرپادخ  خرهاش  هدننک  هضرع  عجرم  یقیقح 
هرقرق 600 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
لباک میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  رادقم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x1 mm^2 عطقم حطس  یسم   RG-6.U لایسکاوک نتنآ  لباک  الاک :  مان 

وراس
رتم 1500 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
طابترا نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 10 رطق یسم  سنج  یتارباخم  نتنآ  لایسکآوک  لباک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
رتم 400 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارااب نامزمه  ینفداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دندرگیم لاطبا  یجراخ  تاداهنشیپ  هیلکو  هدوب  یناریا  یالاکدیرخاب  تیولوا  - دنشابیم هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  هدوب  یمازلا  یلامداهنشیپ 

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

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتنآ نتنآ لباک   لباک وو   لایسکاوک   لایسکاوک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8686

ناشفا ناشفا قرب   قرب میس   میس روتکژورپ -  -  روتکژورپ ریوصت   ریوصت شیامن   شیامن دربراک   دربراک یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 8787
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حرش اب  لباک  عون  ره  زا  رتم  هارمه 150  هب  تسویپ  تازیهجت  زا  ددع  دادعت 10  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک اب  یالاک  ربتعم و  یتناراگو  تسویپ 

1101094167000021 زاین :  هرامش 
مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
باتفآ ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES250A لدم  250x250 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
m 100 لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   1x35 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   V 750-450 ژاتلو ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

ناغم لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  ناغم  لباک  میس و  هدنزاس  عجرم 
فالک 10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

یناطلس ردان  هدننک  هضرع  عجرم   C AND D یتراجت مان   net لدم یرتم  لوط   VGA هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-0104 لدم تروپ  راهچ  رتیلپسا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

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

غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   m 1 زیاس روتکژورپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب و  یم  ههام  تدم 2 هب  الاک  لیوحت  خیرات  زا  تخادرپ  طیارش  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یمساق یاقا  - یمارهب یاقا  یاه 09136691206ا-09389875512 - سامت 

7661713669 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سیدرپ  سراف  جیلخ  راولب  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44219415-034  ، 44219324-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44219324-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتفاسورکیام5603047 یاه  تخاسریز  ینابیتشپ  هحفص 20)هرواشم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5603579TIA-942 درادناتسا ساسا  رب  تادنتسم  هئارا  رورس و  قاتا  هحفص 20)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5603662ABB Drive studio رازفا مرن   ACS800-04-0050-3+D150+N682+P901 هحفص 20)ویارد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5603686 یاه  یاه  نیبرود  یریگ  هحفص 83)راکب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5603915HIGH VOLTAGE HRC FUSE(31 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روحم5604026 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 66)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیرتکلا5604241 مئالع  طابترا و  ینف  رازبا  هحفص 66)مزاول و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا مئالع  طابترا و  ینف  رازبا  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000069 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: 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   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیرتکلا یکیرتکلا مئالع   مئالع وو   طابترا   طابترا ینف   ینف رازبا   رازبا وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8888
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( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا  طیارش  ساسا  رب  یسرپ  لوادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

1101050253000094 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت ایوپ  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 42   30x50 cm داعبا یزاسهار  دربراک  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 3000 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
رسگنس یپ  دالوپ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 10 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  سنج  یسرپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نادار لیعمسا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 35 عافترا  50x12 cm داعبا یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ لوادج   لوادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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ناهفصا هکرابم  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر مرک  نزالاب  یلا 800  تیفرظاب 1200  ناراس  لیوک  نف  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201010086000003 زاین :  هرامش 

هکرابم شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنر مرک  نزالاب  یلا 800  تیفرظاب 1200  ناراس  لیوک  نف  - دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  15 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481688991 یتسپ :  دک  هکرابم ،  ناتسرهش  شرورپو  شززومآ  تیریدم  تسپ  یوربور  یتعیرش - خ  هکرابم - هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52406070-031  ، 52410313-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52417090-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصن  لمح و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000152 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب  سامت  یدابازوریف  یاقا  هرامش 09135809682  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  لاسکی  راک  ماجنا  نامز  تدم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادزازق  کرادم و  دانسا و 

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

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز الاب   الاب   800800 یلا   یلا   12 001200 تیفرظ   تیفرظ اباب   ناراس   ناراس لیوک   لیوک نفنف   ناونع : : ناونع 9090

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9191
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ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیریگب سامت  روپ 09362901773  نواب  یاقا  اب  دات  تهج  تسویپ  یط  هدش  هتساوخ  زارتم  داعبا و  هب  یسرپ  ینتب  شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رادیرخ  هدهع  هب  هیلخت  همانراب و  هنیزه 

1101095076000044 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   20x20 cm داعبا  cm 6 تماخض یعبرم  یسرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 25000 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   10x20 cm داعبا  cm 6 تماخض یلیطتسم  یسرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 

ددع 150000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356148984 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  راولب  ینیمخ - ماماردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52222020-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52222021-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هتساوخ   هتساوخ زارتم   زارتم وو   داعبا   داعبا هبهب   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 9292
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5603643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

led تاو ینابایخ 100  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000640 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   W 104 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8698 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/27  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603669 :: هرازه هرازه :: 1401/06/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  4.735.000.000 دروآرب :

راک ماجنا  نسح  هدرپس  دصرد   10  : ینوناق روسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسحاصافم هئارا  زا  سپ  دادرارق  نایاپ  رد  دیامن و  یم  یرادهگن  تناما  هب  دوخ  دزن  رسک و  همیب  ناونعب  باسحلا  یلع  تروصب  لداعم 5 % تخادرپ  ره  زا  امرفراک 

 . دش دهاوخ  درتسم  دادرارق  فرط  یوس  زا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  همیب 
.تسا راتخم  ای  زاجم  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  هقطنم  یرادرهش  - 

تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  زا  کیکفت  هب  یتکاپ  رد  طبترم  هموزر  ینمیا و  تیحالص  همان  یهاوگ  هئارا  - 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

ledled  تاو تاو   100100 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9393

رباعم رباعم ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون زا  هدش  بصن  گنربش  یاراد  رتم  یتناس  عافترا 75  لقادح  صلاخ و  ناتروا  یلپ  سنج  زا  ددع  یکیفارت 1000  هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروبنز هنال  هلاس  گنربش 7 

1101005674000151 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.311-C دک  cm 75 زیاس هدش  دناپماک  رمیلپ  سنج  یا  هرک  گنربش  ینوئدراکآ  دیدج  حرط  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 1000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  هنیزه 

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

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603789 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  یئزج  ود  یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  تسیمازلا -  تکاپ  لیوحت  تهج  تکرش  رهم  نتشاد  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا فکمه  هقبط  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

31295516 :: 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

عون عون زازا   هدش   هدش بصن   بصن گنربش   گنربش یاراد   یاراد رتم   رتم یتناس   یتناس   7575 عافترا   عافترا لقادح   لقادح وو   صلاخ   صلاخ ناتروا   ناتروا یلپ   یلپ سنج   سنج زازا   ددع   ددع   10001000 یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع
یروبنز یروبنز هنال   هنال هلاس   هلاس گنربش  77   گنربش

9595

هدایپ هدایپ رباع   رباع یئزج   یئزج ودود   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9696
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ناجنز ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هنازخ  دانسا  یدقن و  تروصبدشاب  یم  تسویپ  حرش  قباطم  دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یشزومآ  مالقا  تامدخ و  صوصخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دیسررس 1403/08/21 

1101003630000010 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
هرود 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسررس هب  هنازخ  دانسا  یدقن و  تروصبدشاب  یم  تسویپ  حرش  قباطم  دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یشزومآ  مالقا  تامدخ و  صوصخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم   1403/08/21

4518983474 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  مرا -  یلگنج  کراپ  زیربت -  هداج  یادتبا  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33541002-024  ، 33541001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33541005-024 :: 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 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603804 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  رد  هدایپ  رباع  یئرجود  یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31295516 :: نفلت :: 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

یشزومآ یشزومآ مالقا   مالقا وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9797

هدایپ هدایپ رباع   رباع یئرجود   یئرجود یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898
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زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازیم 10/000 هب  یدزمتسد ) تروص  هب   ) زقس رهش  حطس  رباعم  اهنابایخ و  ینتب  لوادج  ذثادحا  هژورپ  مود  رود  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دانسا  ربارب  لوط  رتم 

1101090862000113 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  10000 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 08736278600  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10/00010/000 نازیم   نازیم هبهب   یدزمتسد ) ) یدزمتسد تروص   تروص هبهب    ) ) زقس زقس رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم وو   اهنابایخ   اهنابایخ ینتب   ینتب لوادج   لوادج ذثادحا   ذثادحا هژورپ   هژورپ مود   مود رود   رود یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا ربارب   ربارب لوط   لوط رتم   رتم

9999
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رون 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 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

5603948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  هب  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  ییانشور  تهج  قرب  غارچ  یاهریت  هلصا  دیرخ 31  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093443000022 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   ST-524904 ایلامیه لدم   m 12 زیاس یدالوف  سنج  ینابایخ  یکراپ و  هفرطود  هفرطکی و  تروص  هب  روتکژورپ  بصن  تیلباق  اب  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس 
ددع 31 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس یکینورتکلا  هناماس  رد  هدومن و  اضما  رهم و  لیمکت و  تسویپ  ینف  تاصخشم  ساسارب  ار  اهب  مالعتسا  مرف  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب 

4641937763 یتسپ :  دک  رون ،  یرادرهش  هر ،)  ) ماما نابایخ  رون ، رون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44522463-011  ، 44522161-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44522167-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  هاگولگ - اکن و  رهشهب ، یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000221 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: 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 تهج   تهج قرب   قرب غارچ   غارچ یاهریت   یاهریت هلصا   هلصا   3131 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

لوا لوا دیدجت   دیدجت هاگولگ - - هاگولگ وو   اکن   اکن رهشهب ، ، رهشهب یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5604026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناکشر هیمورا (  داباهم –  روحم  تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000114 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  تروص  رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 102102
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون 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

5604048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ یریگزرد  صوصخم  یرمیلپ  یمرگولیک )  20 رثکادح ) یدنب هتسب  ریق  دیرخ  - تسین دیرخ  کالم  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرگولیک  50000

1101005111000082 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مشی نیزر  گنر و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PRIMING یتراجت مان   kg 4 نلاگ  Joint ریق ریگزرد  الاک :  مان 
نلاگ 50000 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمرگولیک تلافسآ 50000  یریگزرد  صوصخم  یرمیلپ  یمرگولیک )  20 رثکادح ) یدنب هتسب  ریق  دیرخ  - تسین دیرخ  کالم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5604127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  رد  سرادم  یوربور  هدایپ  رباع  هاگرذگ  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000171 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمرگولیک یمرگولیک   5000050000 تلافسآ   تلافسآ یریگزرد   یریگزرد صوصخم   صوصخم یرمیلپ   یرمیلپ یمرگولیک ) ) یمرگولیک   2020 رثکادح رثکادح )) یدنب یدنب هتسب   هتسب ریق   ریق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   سرادم   سرادم یوربور   یوربور هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاره روحم  کنزگ  هناخرادهار  کمن  رابنا  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000223 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخرادهار هناخرادهار کمن   کمن رابنا   رابنا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 105105
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  کی  هجرد  ون  یکیتسالپ  داوم  زا  هدش  هتخاس  رتم  یتناس  داعبا 5.90.33  اب  دادعت 1800 هب  یکیتسالپ  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم

1101005674000153 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  نالبس  یتراجت  مان  هراتس  لدم   60x100 cm زیاس یکیتسالپ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 1800 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  هنیزه 

دشابیم تسویپ  تاحیضوت 

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

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب هارمه   هارمه کیکی   هجرد   هجرد ونون   یکیتسالپ   یکیتسالپ داوم   داوم زازا   هدش   هدش هتخاس   هتخاس رتم   رتم یتناس   یتناس   5.90 .335.90 داعبا  33. داعبا اباب   18001800 دادعت   دادعت هبهب   یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع
تاقلعتم تاقلعتم

106106
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هواپ 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 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

5604332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا گرب  ساسا  رب  ددع  راولب 6  ددع و  نادیم 2  ددع و  کراپ 7  ددع و  هچوک 102  ددع و  نابایخ 31  یامنهار  گنربش  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ هدش  یراذگراب  دانسا  ریاس  و 

1101005239000058 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-101 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  یرهش  نابایخ  هچوک و  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 31 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدنزاس  عجرم  ناماس  امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  هچوک  یماسا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 102 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
لمآ کاوژپرهش  نروس  هدننک  هضرع  عجرم  لمآ  کاوژپرهش  نروس  هدنزاس  عجرم  ینهآ  سنج   1x2 m زیاس یا  هروک  گنر  اب  ناتسوب  یدورو  گنربش  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  طسوتم  تالماعم  باصن  دح  تیاعر  اب  یتسویپ و 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ نابایخ یامنهار   یامنهار گنربش   گنربش ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 107107

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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اهب مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  تشدکاپ  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095751000047 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرباص لیفورپ  هلول و  درون  هدننک  هضرع  عجرم   mm 20 عافترا  mm 20 ضرع  mm 6000 لوط  mm 2 تماخض یعبرم  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 5 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006802   cm 75 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502009802   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000402   15x50 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  هانپناج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANEL یتراجت مان   T12 لدم یا  هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1035 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

 ( مهم رایسب  ) .ددرگ یراذگراب  جرد و  یتسویپ  مالعتسا  گرب  رد  امتح  ناگدننک  تکرش  یداهنشیپ  یاه  تمیق 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیرتکلا5604241 مئالع  طابترا و  ینف  رازبا  هحفص 66)مزاول و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تقرس  دض  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000082 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک یرفاسم  هاگتسیا  تاموتا  برد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000068 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کیتاموتا  یئوزاب  کج  ارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000162 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهللا یلو  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 21014  برد  کیتاموتا  ییوزاب  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  کیتاموتا  یئوزاب  کج  ارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا تاموتا   تاموتا برد   برد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1101 10

کیتاموتا کیتاموتا یئوزاب   یئوزاب کجکج   ارجا   ارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر ماما  ناتسرامیب  عمتجم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگنو  سیورسو  ریمعت  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000530 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ گرب  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: 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

عمتجم عمتجم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  هتسب -  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030273000018 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   IPC-HFW3300C لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 43 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسر 1403/8/21 رس  اب  دک 001 و  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  لحم  زا  تخادرپ   : مهم هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  رداق  هاشنامرک ) ) یموب یاه  تکرش  طقف 

.دنیامن یراذگراب  هناماس  نیمه  رد  لیمکت  زا  سپ  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  امتح  یضاقتم  یاه  تکرش 

6719851351 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  بنج  - دابآ تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک -  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8262005-083  ، 38262005-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262005-083 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طباوض طیارش و  قباطم  اهنآ  یزادنا  هار  بصن و  هطوبرم و  تاقلعتم  مالقا و  مامضنا  هب  یزکرم  ریگ  دزد  هاگتسد  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ گربراکرد  جردنم 

1101000071000106 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5603203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ گربراکرد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتمو  مالقا  مامضنا  هب  یزکرمریگدزد  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000071000107 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جردنم جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم اهنآ   اهنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   مالقا   مالقا مامضنا   مامضنا هبهب   یزکرم   یزکرم ریگ   ریگ دزد   دزد هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ گربراکرد   گربراکرد

1141 14

یتسویپ یتسویپ گربراکرد   گربراکرد جردنم   جردنم طباوض   طباوض وو   طیارش   طیارش قباطم   قباطم هطوبرم   هطوبرم تاقلعتمو   تاقلعتمو مالقا   مالقا مامضنا   مامضنا هبهب   یزکرمریگدزد   یزکرمریگدزد هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003756000044 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  ینوناق  یاهزوجم  ریاس  تمیق و  داهنشیپ  مرف  هارمه  هب  اتفا  روجم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  امتح  تمیق  داهنشیپ  هئارا  ماگنه 

9719873336 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدابع  یادهش  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227101-056  ، 32227103-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220028-056 :: 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

ناتسدرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  یاه  یاه  نیبرود  یریگ  راکب  ناشیرپ  ردب و  هقطنم  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  تامدخ  لماک  حرش 

1101003249000041 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  متیآ  ره  یکیکفت  تمیق  اب  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  طبترم  یراک  هنیمز  هبرجت و  یاراد  یاه  تکرش 

6616935911 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ، هاگدید کراپ  بنج  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232415-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230027-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1161 16

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریگ   یریگ راکب   راکب ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5603708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 60 - دوش رکذ  مالقا  زیر  تروص  هب  روتکاف  شیپ  - مالقا دروم  تسویپ 13  لیاف  قبط  - هطوبرم تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوخت  زا  سپ  زور 

1101004366000034 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   RC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  - دوش یمن  یگدیسر  دننکن  هئارا  روتکاف  شیپ  هک  یتاداهنشیپ  هب  - دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازجم یاههاگتسیا  یراتکه  یناجاباب 276  ثالث  رح  تشد  ژاپمپ  یاههاگتسیا  ریگ  دزد  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003336000099 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یمئاد  ) هلاسدنچ تالوصحم  تشاک  سیورس :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراتکه یناجاباب 276  ثالث  رح  تشد  ژاپمپ  یاههاگتسیا  ریگ  دزد  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46722243-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: 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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

هلاسدنچ هلاسدنچ تالوصحم   تالوصحم تشاک   تشاک // ژاپمپ ژاپمپ یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ریگ   ریگ دزد   دزد وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 97 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zky88khwu4jq2?user=37505&ntc=5603708
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603708?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b222mmwcnn5n3?user=37505&ntc=5603725
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603725?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یبونج ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sony a7R III body+FE 28-60mm f/4-5.6 یساکع نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Sony HXR-NX200 یرادربملیف نیبرود  -2

Sony UWP-D26 میس یب  یا  هقی  نوفورکیم  -3
1101000189000016 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84364013   DSLR-A700 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

یقلاخ نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   HXR-NX200 4K لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   UWP-V1/67 لدم یا  هقی  نوفورکیم  تس  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمالسا 002 و 005  هنازخ  دانسا  لحم  زا  یتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  روظنم  لک  هرادا  نیا  طسوت  هنایلاس  تروص  هب  دیرخ  تردق  ظفح  دصرد  هک 15  تسا  حیضوت  هب  مزال 

9718715855 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یتالحم  دیهش  نابایخ  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32323393-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323277-056 :: 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

یایا هقی   هقی نوفورکیم   نوفورکیم تستس   -- یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود -- یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناتسا  نایگنهرف  هاگشناد  هتسبرادم  یاهنیبرود  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  کرادم 

دوش یگنهامه  یدیحوت 09397735340  یاقآ  اب  دیدزاب  تهج 
1101092688000035 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنتسه رهشوب  ناتسارد  هک  ییاه  تکرش  هژیو  زاین  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  جراخ  یسررب  دنور  زا  تکرش  یتسویپ  کرادم  قبط  تادنتسم  یرازگراب  مدع  تروصرد 

.دوش یراددوخ  ءزج  تمیق  نداد  رارق  زا  دوش و  جرد  هناماس  رد  تسویپ  طباوض  رد  جردنم  تامدخ  لک  تمیق 
دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  طباوض 

7515658874 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  داهج - خ  یرتسگداد - هارراهچ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333681-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333681-077 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 12 112 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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000301 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناکم 100 دادعت : 
1402/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب هدش  تبث  تفن  تعنص  تسارح  نامزاس  ناگ  هدننک  نیمات  تسیل  رد  هک  دنیامن  مادقا  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  دنناوتیم  ینارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تفن تعنص  تسارح  نامزاس  تسیلرودنو  )

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  دانسا  تاحفص  یمامت  تسا  دنمشهاوخ 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496250-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفارگومرت5603971 لباترپ  هحفص 31)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکشزپ مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5604409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگویدراک هلت  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091888000001 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ریشب هوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم   BIOMEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   BMS لدم یتایح  مئالع  فارگویدراک  هلت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب الاک  شورف  زا  سپ  تامدخ  هئارا  شورف و  عیزوت و  هب  زاجم  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  هناماس  رظن  زا  هدننک  نیمأت  تکرش 

.دشاب ناریا  لخاد  دیلوت  الاک 
دشاب یم  دوجوم  تسویپب  رظن  دروم  ینف  تاصخشم 

4941715944 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  ناکریه ، راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34382112-017  ، 32470075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32470075-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

فارگویدراک5604409 هلت  هاگتسد  هحفص 90)دیرخ  )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ5603090 لیاف  قباطم  تاصخشم  هتسب -  رادم  هحفص 83)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5603387(cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  هحفص 18)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

فارگویدراک فارگویدراک هلت   هلت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5603774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم اهدک  ناریا  تسویپ  قبط  ریوصت  شیاپ  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000038 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
اتار نیبم  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   HDD 6TB لدم  TB 6 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یموب هدننک  نیماتاب  تیولوا  ههام و  6 ات هجو 4 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناوجخن سدنهم   09151670164 الاک تاصخشم  تهج  سامت  نفلت 

دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 
دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  مزاول 

تسویپ تاصخشم 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

ریوصت5603774 شیاپ  تهج  مزاول  هحفص 92)دیرخ  )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

قیرح5604267 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5604354 افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  هحفص 43)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 97 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mgjlkmck22apf?user=37505&ntc=5603774
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5603774?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 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

هسبلا5603146 رازاب  قیرح  یافطا  متسیس  یراکقیاع  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نئتورپ 5604155%3 رولف و  قیرح  ءافطا  موف  رتیل  رادقم 300   AFFF قیرح 3 % ءافطا  موف  دیرخ 
رتیل رادقم 1500 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5604354 افطا  متسیس  یزادنا  هار  هب  طوبرم  هحفص 43)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5603262 مالعا  متسیس  هحفص 43)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسش5603344 یترارحو و  یدودروتکتد   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا 
( تسویپ تسیل  تساوخرد  قباطم  قیرح  مالعا 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم5603423 ناتسا  زاگ  یالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  هحفص 10)ناوخارف  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

یگدننار5603788 تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یگدننار5603788 تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 20)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا 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 " ) " ) 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 " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یتسش5603344 یترارحو و  یدودروتکتد   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا 
( تسویپ تسیل  تساوخرد  قباطم  قیرح  مالعا 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5604267 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

یزادنا5603152 هار  بصن و  هطوبرم و  تاقلعتم  مالقا و  مامضنا  هب  یزکرم  ریگ  دزد  هاگتسد  دیرخ 4 
یتسویپ گربراکرد  جردنم  طباوض  طیارش و  قباطم  اهنآ 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طباوض5603203 طیارش و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتمو  مالقا  مامضنا  هب  یزکرمریگدزد  هاگتسد  دیرخ 20 
یتسویپ گربراکرد  جردنم 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم5603689 یتناس  عافترا 75  لقادح  صلاخ و  ناتروا  یلپ  سنج  زا  ددع  یکیفارت 1000  هناوتسا 
یروبنز هنال  هلاس  گنربش 7  عون  زا  هدش  بصن  گنربش  یاراد 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقاتا برد   ، کیتسوکآ یقاتا  برد   ، هگنل تقرس 1/5  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000334 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   Seal-KH-05 لدم  120x220 cm زیاس ناتروا  یلپ  موف  اب  هدش  رپ  گنر و  شیپ  هزیناولاگ  دالوف  سنج  وشزاب  هگنل  کی  کیتسوکآ  دنباوه  رد  الاک :  مان 

مرخ برد  دنمشوه  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  مرخ  برد  دنمشوه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  مرخ  برد 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ZHEIJANG KENT DOORS Co.LTD هدنزاس عجرم   WG316B لدم  2030x800 mm زیاس  mm 40 تماخض یبوچ  سنج  برد  بوچراهچ  الاک :  مان 

یردشوه جرف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   116x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100019  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 07132330406 راگنرود یرهپس 09174266917-07132142705- یاقآ  تاکرادت :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمزلا راک  لحم  زا  دیدزاب 

.دراد تسویپ 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5603315 دض  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 81) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقاتا5604284 برد   ، کیتسوکآ یقاتا  برد   ، هگنل تقرس 1/5  دض  هحفص 94)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

یقاتا یقاتا برد   برد  ، ، کیتسوکآ کیتسوکآ یقاتا   یقاتا برد   برد  ، ، هگنل هگنل   1/51/5 تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 125125
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کمایپ5602967 کینورتکلا و  سکف  رازفا  مرن  ءاقترا  هعسوت و  هحفص 20)ینابیتشپ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنامسپ5603036 تیریدم  هناماس  یسیون  هحفص 20)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5603182 رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  هحفص 5)ریمعت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یالاک5603398 تیولوا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  - تسویپ لیاف  قبط  ًامازلا  سوریو  یتنآ 
هباشم دک  ناریا  یناریا -

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5603415 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5603516 یراکنامیپ  یاهاداد  رارق  لرتنک  رازفا  مرن  هتسب  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5603662ABB Drive studio رازفا مرن   ACS800-04-0050-3+D150+N682+P901 هحفص 20)ویارد یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن5603728 هلاس 50  ود  هخسن   ESET Endpoint Protection Advanced(20 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5603747 یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 20)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5603897 تحت  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 20)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5603909PAM هناماس رازفا  مرن  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5603923 نویساموتا  ( ICAN متسیس (  ناراکمه  عماج  هناماس  رد  نامزمه  ریغ  ربراک  دیرخ 200 
نیزرف بو  تحت 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا و5604219 رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ،
هاگدورف  lan هکبش

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5604267 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( یهگآ یهگآ 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

عمتجم5602982 یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگنو  سیورسو  هحفص 83)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلرتنک5604461 یریوصت و  تراظن  یرادهگن  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5603761 لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 15)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5602863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ViraFace BioPro VL ددرت لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091621000038 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواخ شهوژپ  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LIVE SCAN یتراجت مان   FSCL-PL-B لدم ددرت  لرتنک  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  هارراهچ  ماما -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321002-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329607-024 :: 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

5602863ViraFace BioPro VL ددرت لرتنک  هحفص 18)هاگتسد  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ViraFace BioPro VLViraFace BioPro VL ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126
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