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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

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   132هکس ,960 , 000132 ,960 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   124,980هکس , 000124,980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   198رالد ,800198 سیئوس800, سیئوس کنارف   302کنارف ,200302 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 75,500هکس , 00075,500 , اداناک000 اداناک رالد   222رالد ,200222 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   76لایر ,98076 ,980

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 45,500هکس , 00045,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   29,40029,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   1یالط ,232 ,6001 , 232 سیلگنا600, سیلگنا دنوپ   341دنوپ , 910341 , نپاژ910 نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 11 , 9302 11 , 930

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
((4646))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 103103))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 16  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( 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 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

زا 108 ھحفص 4 

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


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

سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000019000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605433 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس هب  تاعالطا  دورو  ریثکت ، تامدخ  اه ، همان  نکسا  پیات و  تامدخ  اه ، همان  یراذگ  هرامش  یتسپ ، یاه  همان  اه ، همان  عیزوت  رودص و  تبث و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.بآ  عبانم  تیریدم  تلود و  هکبش  زا  اه  همان  لاسرا  تفایرد و  نفلت ، ییوگخساپ  یرتفد و  تامدخ  اه ، همان  دانسا و  یناگیاب  هزیناکم ،

سراف  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.سراف  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ربتعم  یتامدخ  تیحالص  یهاوگ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

144,574,908,530 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,229,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.سراف یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  مرا - نابایخ  زاریش -  ، 7143684855 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

روهمج  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606375 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  510.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

(( ریثکت ریثکت روما   روما وو   اهاه   همان   همان رودص   رودص وو   تبث   تبث یناگیاب ، ، یناگیاب ،، پیات پیات )) یمومع   یمومع تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

lanlan هبکش   هبکش 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 22
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ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1-1401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 13  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

postbank.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 13  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606388 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 9   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیلمت لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  موس  هقبط  کی  کالپ  نافرع  هچوک  یرهطم  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف  مواقم  مئاق  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ

81561068 :: 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

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001031000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606401 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلقت  فشک  یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

بلقت فشک  یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 14 رفظم - ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب - نابایخ  رصعیلو -  نابایخ   ، 1416931194 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

یکیلمت یکیلمت لاوما   لاوما وو   یقوقح   یقوقح هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

بلقت بلقت فشک   فشک وو   یسرزاب   یسرزاب عماج   عماج هناماس   هناماس یتناراگ   یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار یزاس ، ، یزاس یشرافس   یشرافس یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 108 ھحفص 6 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یکشزپ  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش رشن  خیرات  زازور  هس  تدم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  یماظتنا  رازفا  مرن  دیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هعسوت  تنواعم  مراهچ ؛ هقبط  کالپ 119 ، نابایخ 16 ، دمحا ، لآ  لالج  زا  رتالاب  یلامش ، رگراک  رد  عقاو  نامزاس   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

انب5606081 هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هحفص 25)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

2001093498000483 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TRANSMITTER-9840092 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

تاصقانم نویسیمک  دحاو  مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  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

یماظتنا یماظتنا رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 55

TRANSMITTERTRANSMITTER یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/39 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:HIGH SPEED PYROMETER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 19.190.000.000 

لایر نیمضت 859.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
زاف 12 مهن  هاگشیالاپ  رازگ  هصقانم  سردآ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا 

773146 4738  - 7731463913 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

PGSOC-LEC-SPARE PART-TE-01349 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین دحاو  ( AVR  ) روتارنژ لرتنک  متسیس  یکینورتکلا  یاهتراک  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ابش هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم ) ود   ) 2،000،000 دانسا : دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دصتفه درایلیم و  ود  غلبم 2،700،000،000  ( هصقانم : رد  تکرش  همانتنامض  نازیم  سراف - جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  مان  هب   IR510180000000002390381134

لایر نویلیم )

دوخ راولب  تفن ، نادیم  ینامیلس ، رادرس  دیهش  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، هصقانم : یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافک ،

یلخاد 3706  076-31310000 :: 31312677-076 و 076-31313357 -  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

076-31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

P/F:HIGH SPEED PYROMETERP/F:HIGH SPEED PYROMETER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

هاگورین هاگورین دحاو   دحاو ( ( AVRAVR  ) ) روتارنژ روتارنژ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهتراک   یاهتراک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 88

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

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

1401/052 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  ردنلیس  زاگ  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاقآ  ) تاصقانم هناخریبد  فکمه ، هقبط  ، 6 کالپ یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ
.دنیامن هعجارم  سامت 27370 ) هرامش  یعاجش - 

27370 :: 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

زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SH - 1401/249 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shirazmetro.ir :: عبنم حبصعبنم تعاس 10   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606365 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح نامزاس  زاریش  یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  زاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  و 

تازیهجت تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/750/000/000 نیمضت : 

هموح زاریش و  لیر  لقن  لمح و  نامزاس  هناخریبد  ینیوا -  دیهش  نابایخ  شبن  راگنربخ -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ردنلیس   ردنلیس زاگ   زاگ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 99

ءافطا ءافطا وو     DWPDWP  زاپمپ زاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1010
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

401/677 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارلهد ییادز  کمن  دحاو   F & G متسیس یزادنا  هار  لاکشا و  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دروآرب 15.350.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاگ تفن و  ای  ورین  لقادح 5  هبتر 

نفلت 08338370072 زکرم  اهدادرارق 08338374180  یقوقح و  روما  سکفلت  نویسیمک  هناخریبد  کالپ 42  تفن  راولب  تفن  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ
تاصقانم 2522 نویسیمک  هناخریبد 

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: 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

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SH- 1401/249 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606446 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

هموح زاریش و  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  هناخ  ریبد  ینیوآ ، دیهش  نابایخ  شبن  راگنربخ ،  نابایخ  زاریش ، : یناشن هب   :: سردآ سردآ
 - 15: نفلت یگرزب ، هد  نادیهش  لپ  لباقم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  راگنربخ ، نابایخ  زاری ، یناشن ش  هب  هموح  زاریش و  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  : امرفراک

رصع یلو  نابایخ  نارهت ، : یناشن هب  ناریا  وکننوم  رواشم  نیسدنهم  تکرش  : رواشم نیسدنهم  اه –   071-36272092: یکاف  071-36292111
تاصقانم اهدادرارق و  روما  سامت 002 02181967064-02181967  هرامش  هب  کالپ 12  راطع  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  ، 

:: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییادز ییادز کمن   کمن دحاو   دحاو   F & GF & G متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 111 1

طخطخ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرحءافطا   قیرحءافطا وو     DWPDWP ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یایزرا  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/50 :: یهگآ یهگآ هرامش   هحفصهرامش هب  لاسرا  یهگا /  راشتنا  نیلوا  نامز   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
دانسا 1401/6/9 تفایرد  یریگراب و  تلهم  یمومع 1401/5/29 -  نالعا 

ناریا  :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

 P/F:FLAME SCANNER
لایر دروآرب 23.000.000.000  غلبم  - 

لایر نیمضت 1.150.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( زاف 12 مهن (  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731463728-07731463913 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351  - 07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001004106000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606111 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  ماهف   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زاف  کت  روتنک  هاگتسد  ( 2000  ) رازه ود  دادعت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کی ماهف   GPRS لوژام اب  دنمشوه  هفرعت  دنچ  یلاتیجید  زاف  کت  روتنک  هاگتسد  ( 2000  ) رازه ود  دادعت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,920,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/09/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  هاگتسد - دصراهچ  بنج  ناریا – یمالسا  یروهمجراولب  سابعردنب –  ، 7913675115 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
31201594 و 076-31201526 نفلت : ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین 

:: 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

P/F:FLAME SCANNERP/F:FLAME SCANNER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

یلاتیجید یلاتیجید زاف   زاف کتکت   روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد ( ( 2 0002000  ) ) رازه رازه ودود   دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
کیکی ماهف   ماهف   GPRSGPRS لوژام   لوژام اباب   دنمشوه   دنمشوه هفرعت   هفرعت دنچ   دنچ

1414
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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

100/01/807126 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/05/29 زا : تلهم   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/29  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606120 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/14  - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( لانیمرت یالاب  ) درکرهش یاه  یکرهشاپ  هلحم   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/1  تفایرد  خیرات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ  لکهایس و  یاه  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ،  لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 28.820.400.000 

لایر هدرپس 1.152.816.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هلحم هلحم   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ،  ،  چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616
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مق ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qom.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606141 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09127475087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

فلا - 122-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/29 تاکاپ : خیرات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/05

5606313 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/06 ییاشگزاب : خیرات   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/06/06

هطوبرم یاهرتیلپسا  اب  اتید  یتروپ  لانیمرت 140  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122126 نفلت : تایب  یبتجم   :: 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

وکسیس وکسیس چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هطوبرم هطوبرم یاهرتیلپسا   یاهرتیلپسا اباب   اتید   اتید یتروپ   یتروپ   140140 لانیمرت   لانیمرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

فلا  - 117-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/29  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/05/29  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606317 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما نادرگرب  یتروپ  لانیمرت 70 یبآ  یاه  رتیلیپسا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تایب 02433122126 یبتجم   :: 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

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

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

فلا  108-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/5/29   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606321 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه یاتید  یاه  ملسا  ید  یکدی  نف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تایب یبتجم   02433122126 :: 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

یتروپ یتروپ 7070 لانیمرت   لانیمرت یبآ   یبآ یاه   یاه رتیلیپسا   رتیلیپسا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919

یواوه یواوه یاتید   یاتید یاه   یاه ملسا   ملسا یدید   یکدی   یکدی نفنف   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

qazvin.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق دروآرب  اب  ار  نامسینام " یزلف  ریت  بصن  نیوزق و  رهش  لخاد  رد   ffat بصن هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  دادرارق  فرط  ای  هدنهد  داهنشیپ  هب  دادرارق  دقعو  اهب  مالعتسا  نتفرگو  لایر  1/070/000/000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق -  یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون )  نابایخ  هر ( )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ
02833651796: سکف  02833659882: نفلت اهدادرارق -  دیرخ و  دحاو  تاکرادت -  هرادا  نیوزق -  هقطنم 

:: 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

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/06/12  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/22  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر یروحم  زکارم  زکرم 5 و  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  54/384/540/000 دروآرب : غلبم 

لایر  2/176/000/000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

رهش رهش لخاد   لخاد ردرد     ffatffat بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2222

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

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

5/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/1  دانسا  تفایرد   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606429 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورگنل شلما و  یاه  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/06/01  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606431 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/06/23  - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مامخ یلزنا و  یاهناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2424

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

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

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/12هرامش  1401/06/01  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اراتسآ شلات و  یاهناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
44/588/040/000  : دروآرب غلبم 

1/784/000/000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370  : نفلت اهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001031000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606457 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتور  هاگتسد  ود  تنامض  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

رتور هاگتسد  ود  تنامض  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 14  - رفظم ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب -  نابایخ  رصعیلو - نابایخ   ، 1416931194 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2525

رتور رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   تنامض   تنامض وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

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

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

2001090260000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606480 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه   Level switch و Pressure Switch دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ  یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه   Level switch و Pressure Switch دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,800,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,290,000,000 نیمضت :  غلبم 
تکرش مان  اب  قبطنم  اقیقد  دیاب  هدننک  زیراو  مان   ) دوب دهاوخ  لوبق  لباق  هطبار  نیا  رد  دقن  هجو  زیراو  دیسر  هئارا  طقف  یکناب  شیف  دروم  رد  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  روکذم  دیسر  نیزگیاج  دناوت  یمن  یصخش و ...  کچ  یکناب ، نیب  کچ  هدش ، نیمضت  کچ  رادزمر ، کچ  لیبق  زا  یلام  دنس  هنوگ  چیه  و  دشاب ) رگهصقانم 
19:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 27 ورس - هچوک  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت -  ، 1435884711 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

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

یلا 1401/16  1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  زکارم  اه و  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت :: iets.mporg.ir TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه   Level switchLevel switch وو     Pressure SwitchPressure Switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

ناتسا ناتسا حطس   حطس زکارم   زکارم وو   اهاه   ناتسرهش   ناتسرهش تارباخم   تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 108 ھحفص 18 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/101/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/05/29 زا : تلهم   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/29  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606541 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/06  - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

lom دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111758065 :: 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

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

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

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زت 1401/5/29   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606543 :: هرازه هرازه :: 1401/07/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم ویدار و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09121536632 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا و5606375 رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ،
lan هبکش

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیلمت5606388 لاوما  یقوقح و  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

عماج5606401 هناماس  یتناراگ  ینابیتشپ و  یزادنا ،  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ،
بلقت فشک  یسرزاب و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یماظتنا5606533 رازفا  مرن  هحفص 5)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

lomlom  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2929

تاقلعتم تاقلعتم وو   ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1100216 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابیفورپ یطابترا  طساو  تراک   hmi یسمل رگشیامن  هحفص  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09132554680 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرمکی  لوا  دیدجت -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 20010014670000104  - 1401/36/104 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  زا 1401/05/30   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ملق   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604635 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

سابیفورپ سابیفورپ یطابترا   یطابترا طساو   طساو تراک   تراک   hmihmi یسمل   یسمل رگشیامن   رگشیامن هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 3131

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 108 ھحفص 20 
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/23هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12 ات 

ام راگزور   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605361 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  ، شوقن میسرت  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 8.202.971.629 

هام ارجا 5  تدم 

یلم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 411.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت :: BABOLCITY.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

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

2001001493000009 :: 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

5605419 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدنبهار ) اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( اهدنبهار اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   924,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

10:00 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف ،، شوقن شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

(( اهدنبهار اهدنبهار اهاه ، ، یقرب   یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ  ) ) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 3434

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000142 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606091 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج  ناتسرهش  کشوغآ  روحم  ییاتسور  هار  ینف  هینبا  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کساج  ناتسرهش  کشوغآ  روحم  ییاتسور  هار  ینف  هینبا  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,221,987,630 یلام :  دروآرب 

لایر   961,099,382 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  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   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001467000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606133 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 2 ) دیدجت   ) زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم 2 ) دیدجت   ) زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
189,721,034,384 یلام :  دروآرب 

لایر   9,487,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تعاس و هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - هرامش 1 :  نامتخاس  سردآ   ، 6133448835 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فراع نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ییاتسور   ییاتسور هار   هار ینف   ینف هینبا   هینبا لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3535

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3636

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

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

2001003377000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش تضهن   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606337 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  فک  یتشگرب و  راوید  هلوک ، عمشرس ، ثدحا  لماش  روحم  یبونج  دناب  - دابآ هللادبع  لپ  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 55.027.037.793  غلبم  - 

هار رد  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  روهمج  سر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  هبتر 5  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 2.760.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  لقن ) لمح و   ) یربارت و 

 - مج ماج  نابایخ  یراس  سردآ  فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا 

02185193768 - 88969737  - 01133363904  - 02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001467000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606396 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 2 هصقانم دیدجت  ناجیدنه ( رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

(2 هصقانم دیدجت  ناجیدنه ( رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,513,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/09/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 نفلت :  فراع 

:: 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

لپلپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3737

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

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

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

2001005120000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606398 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن   01/05/1401 خروم هرامش 100014633  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ،  مادقا  یکیفارت و  تازیهجتو  مئالع  ولبات  بصن  یقفا و  مئالع  هتسجرب ،  شوقن  هدایپ ، رباع  طخ  گنر  یارجاو  دیرخ  یمومع 

.دیئامن  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف 
دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت تازیهجتو  مئالع  ولبات  بصن  یقفا و  مئالع  هتسجرب ،  شوقن  هدایپ ، رباع  طخ  گنر  یارجاو  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   999,862,750 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 999.862.750  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

یکیفارت یکیفارت تازیهجتو   تازیهجتو مئالع   مئالع ولبات   ولبات بصن   بصن وو   یقفا   یقفا مئالع   مئالع هتسجرب ،  ،  هتسجرب شوقن   شوقن هدایپ ، ، هدایپ رباع   رباع طخطخ   گنر   گنر یارجاو   یارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

49-43-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  پاچ و  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ ناتسوپ  اهلگ و  ناتسوب  نادنمرنه ، ناتسوب  یبرغ  یقرش و  یاهامنبآ  یزاسزاب  تمرم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیحان 1  حطس  رد  هچیرد  یزاس  حطسمه  یتسد و  شکور  یرافح ، راون  تمرم  یسدنه ، یریگ  هکل  تایلمع 

نیدرورف نادیم 12  قفش و  کراپ  یزاسهب  یهدناماس و  تایلمع 
هقطنم 6 یحاون 3و6  حطس  رد  یپیکا  تروصب  یکیفارت  تازیهجت  یدومع و  مئالع  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

یهگآ هنیزه.تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  هلماعم ) غلبم  تبسن  هب  )

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  دانسا :  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  موس  هقبط  کی ، هرامش  نامتخاس 

 ، ود هرامش  نامتخاس  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ ، دسا  نیدلا  لامجدیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یزکرم  هناخریبد  لیوحت :
فکمه هقبط 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5605419، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ،
( اهدنبهار

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وو یتسد   یتسد شکور   شکور یرافح ، ، یرافح راون   راون تمرم   تمرم یسدنه ، ، یسدنه یریگ   یریگ هکل   هکل تایلمع   تایلمع ناتسوب -  -  ناتسوب یبرغ   یبرغ وو   یقرش   یقرش یاهامنبآ   یاهامنبآ یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هچیرد   هچیرد یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه

4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606081 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره  بایت و  ردانب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زمره بایت و  ردانب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,722,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  نارادساپ  راولب  ناگزمره  ناتسا   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 13  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606392 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  یلزنا و  ردنب  نالیگ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  ریمعت و  : هصقانم عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.119.766.000 

هب لایر  غلبم 910.000.000  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 5 اب  تاریهجت  تاسیسات و  هتشر  هبتر 5  لقادح  هب  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص 

هافر راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  تکرش  هب  طوبرم  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  هیارا  هجدوب  - همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر 
یعامتجا

ینیمخ  یفطصم  دیهش  نابایخ  یلزناردنب -  نالیگ -  ناتسا  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادا نامتخاس  مراهچ  هقبط  رد  عقاو  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  شیاشگ :

:: 01344992515 و 01344992756 و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 01344423902 و 02188651074 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

انب انب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

یدرونایرد یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا یلرتنک   یلرتنک وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت :: هصقانم هصقانم عوضوم   عوضوم ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/5/29  هبنش  زور  زا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور   19

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606432 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  زوجم  یاراد  هدش و  تیحالص  صیخشت  یاهتکرش  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  شور  اب  ار  لیذ  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت 

تکراشم  دادرارق  دقع  بلاق  رد  یتلود  ریغ  شخب  هب  گنریش  یاراد  دنفسوگ  داژن  حالصا  شرورپ و  هاگتسیا  یراذگاو  - 
یراک  طیحم  حطس 49  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتظافح  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

راتکه حطس 14  رد  نایمار  ناتسرهش  نارایزام  نادنببآ  یزاسهب  تمرم و  - 

یروهمج یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  ددجم  دیدمت  تیلباق  اب  هام  هس  تدم  هب  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یم  زور  دودح 60  یدقن  هدرپس  دادرتسا  نامز  ناتسلگ (  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  مان  هب  ناریا  یمالسا 

نامیپ اهدادرارق و  روما  هرادا  کی  هرامش  نامتخاس  یزرواشک  داهج  نامزاس  یتشهب  دیهش  نابایخ  ناتسلگ  ناتسا  تاکاپ  لیوحت  دانسا و  عیزوت  سردآ   :: سردآ سردآ
نامزاس

01732239074 :: 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

،، دیرخ دیرخ تکراشم   - - تکراشم دادرارق   دادرارق دقع   دقع بلاق   بلاق ردرد   یتلود   یتلود ریغ   ریغ شخب   شخب هبهب   گنریش   گنریش یاراد   یاراد دنفسوگ   دنفسوگ داژن   داژن حالصا   حالصا وو   شرورپ   شرورپ هاگتسیا   هاگتسیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نادنببآ نادنببآ یزاسهب   یزاسهب وو   تمرم   تمرم یراک   - - یراک طیحم   طیحم حطس  4949   حطس ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005084000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606460 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - نیوزق رهش  حطس  رد  ( GSN-RC301  ) موس لسن  تعرس  تبث  یاه  نیبرود  ندومن  لاعف  تهج  مزال ، یلخاد  تازیهجتدیدزاب  میظنت و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاقحلم  کرادم و  ریاس  یمومع و  یصوصخ و  ینف ، تاصخشمقباطم 

زا ییافوکش  قودنص  تالیهست  تفایرد  طیارش  زئاح  دشاب و  ناینب  شناد  اهنآ  لوصحم  ای  هدوب  ناینب  شناد  هک  دنیامن  تکرش  هصقانم  رد  دنناوتیم  ییاهتکرش 
.دندرگ  لازغ  هناماس  قیرط 

نیوزق  ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهش حطس  رد  ( GSN-RC301  ) موس لسن  تعرس  تبث  یاه  نیبرود  ندومن  لاعف  تهج  مزال ، یلخاد  تازیهجتدیدزاب  میظنت و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ  تاقحلم  کرادم و  ریاس  یمومع و  یصوصخ و  ینف ، تاصخشمقباطم  نیوزق - 
27,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لازغ و هناماس  زا  هدافتسا  اب  ییافوکش و  قودنص  یوس  زا  هدش  مالعا  کناب  هب  یفرعم  قیرط  زا  تراظن و  هاگتسد  دات  زا  سپ  اهتخادرپ  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 

دیدرگ  دهاوخ  مادقا  قودنص  نآ  طیارش  قبط 
09:00 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکر یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ   ، 3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

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

لسن لسن تعرس   تعرس تبث   تبث یاه   یاه نیبرود   نیبرود ندومن   ندومن لاعف   لاعف تهج   تهج مزال ، ، مزال یلخاد   یلخاد تازیهجت   تازیهجت دیدزاب   دیدزاب وو   میظنت   میظنت دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
موس موس

4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5604608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ تسویپ تاصخشم  قبط  یس  یپ  ونان  هاگتسد  ود  یس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000245 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رون ردنت  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم   FOXCON یتراجت مان   AT-5250 لدم یزادرپ  هداد  راکدوخ  نیشام  یس  یپ  ونان  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوشیم ماجنا  هام  هس  یط  یدقنریغ و  تخادرپ  ، ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یپیپ   ونان   ونان هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   یسیس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  مالعتسا  دانسا  قبط  سنسیال  هارمهب 2   UTM هاگتسد دیرخ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093763000043 زاین :  هرامش 

نارهترهش هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرد  .دنیامن  یراذگرابواضمارهم  همزال  یاهزوجم  هارمهب  ار  اهتسویپ  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لماش  مالعتسادانسا  لک  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگیم دودرم  طورشمداهنشیپ ، ای  تمیق و  داهنشیپ  مرفرد  هدش  جرد  تمیق  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  تریاغمای  لماک و  یراذگراب 

1445843611 یتسپ :  دک  نارهترهش ،  هقطنم 3 بالضافو  با  تکرش  رهم - شرا  لوا  دمحا - لا  لالج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88260075-021  ، 88485242-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88260075-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هدش .هدش تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا قبط   قبط سنسیال   سنسیال   22 هارمهب   هارمهب   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا  ) روشک یضارا  روما  عماج  هناماس  رد  یضارا  یراذگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  یشکاو  شیاپ و  حرط  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( کرادم

1101000085000126 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یلک  تروص  هب  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   PDF لیاف کی  بلاق  رد  روهمم  هدش و  ءاضما  کرادم  هیلک 

.دش دهاوخ  زاین  هب  خساپ  لاطبا  ببس  کرادم  لاسرا  رد  صقن 

3818954356 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131045-086  ، 33136311-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133393-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسا نکسا  ) ) روشک روشک یضارا   یضارا روما   روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یضارا   یضارا یراذگاو   یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا یشکاو   یشکاو وو   شیاپ   شیاپ حرط   حرط مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع
 ( ( کرادم کرادم

4747
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ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 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

5605036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تاعالطا  یروانف  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003558000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 32645877 تاعالطا  یدقن - تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تالجم  یتنرتنیا  یاه  هاگیاپ  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  رد  دادرارق  مرف 

1101030708000328 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دش دهاوخ  ماجنا  دادرارق  تروص  هب  راک  هناماس  رد  دات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

71732214-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848

هاگشناد هاگشناد تالجم   تالجم یتنرتنیا   یتنرتنیا یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ یرازفا   یرازفا تخسو   تخسو یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4949

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

5605167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   web GIS یرازفا مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000749 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعاس ناشیدنا  نردم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   WEB - GIS web/gis یناکم تاعالطا  یاه  هیال  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

web GISweb GIS یرازفا یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050
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ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 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

5605202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ بصن و  هارمه  هب  لاصتا  یارب 100  زودنیو 2022   RDS سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003558000048 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک   MICROSOFT هدنزاس عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یددع  تکاپ 1  رورس 2019  زودنیو  لماع  متسیس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

رتسگ موکلت  شیک  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

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

یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لاصتا   لاصتا   100100 یارب   یارب   2 0222022 زودنیو   زودنیو   RDSRDS سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5151

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

5605302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط.یسودرف  هداد  زکرم   INROW هدننک کنخ  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کرادم  لصا  لاسرا 

1101001017000398 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 

.تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط.یسودرف  هداد  زکرم   INROW هدننک کنخ  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  کرادم  لصا  لاسرا 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم   INROWINROW  هدننک هدننک کنخ   کنخ متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5252

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

5605327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GM یاهویتوموکل رد  یزادنا  هار  بصن و  زین  و   ( V.R ( Voltage Regulator هاگتسد دادعت 10  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تسویپ  گرب  قبط 5 

1101001498000016 زاین :  هرامش 
ششک یورین  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق 1 دادعت : 

1401/07/18 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامه یارب 15  سنارفنک  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000085 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یعامتجا و  مولع  رد  یبرجت  هعسوت  قیقحت و  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  امتح و  روتکاف  شیپ  یلام 09144553184- سانشراک  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GMGM  یاهویتوموکل یاهویتوموکل ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن زین   زین وو    (  ( V.R (  Voltage RegulatorV.R (  Voltage Regulator  هاگتسد هاگتسد   1010 دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع
ینف ینف تسویپ   تسویپ گرب   گرب   55 قبط   قبط

5353

شیامه شیامه   1515 یارب   یارب سنارفنک   سنارفنک تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک نیالنآ و  تروص  هب   xg310 سوفس هاگتسد  یارب  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا نایور  تهج 

1201050136000562 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

لماک نیالنآ و  تروص  هب   xg310 سوفس هاگتسد  یارب  سنسیال  - 
هیلک  ، نآ ندشن  فرطرب  سنسیال و  رکلمع  رد  لکشم  داجیا  تروص  رد  دوشن و  لکشم  راچد  سنسیال  لوصحم  ینابیتشپ  تدم  لوطرد  هک  دوش  دهعتم  هدنشورف 

.دوش هداد  تدوع  رادیرخ  هب  یتفایرد  یاه  هنیزه 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک نیالنآ و  تروص  هب   xg310 سوفس هاگتسد  یارب  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ تروص   تروص هبهب     xg310xg310 سوفس   سوفس هاگتسد   هاگتسد یارب   یارب سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5555
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یبرغ ناجیابرذآ  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادناتسا یارب  لاس  ود  تدم  هب  هربراک  سوریو 550  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000012 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  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 : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادناتسا لحم  رد  بصن  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دأت  یسررب  لحارم  زا  دعب  عوضوم  تیساسح  لیلد  هب  ( 2

تسا یمازلا  لماک  هنیزه  زیر  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  ( 3

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972280-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادناتسا یرادناتسا یارب   یارب لاس   لاس ودود   تدم   تدم هبهب   هربراک   هربراک   550550 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" ناریا همیب  دیدج  هدادزکرم  یجنس  ناکما  تامدخ "  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000065 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 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

5605898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتابر ریوصت و  شزادرپ  یعونصم ، شوه  یبیکرت ، تیعقاو  یاه  یژولونکت  زا  هدافتسا  اب  یویر  یبلق  یایحا  زاس  هیبش  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092519000002 زاین :  هرامش 

ناجنز یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتابر ریوصت و  شزادرپ  یعونصم ، شوه  یبیکرت ، تیعقاو  یاه  یژولونکت  زا  هدافتسا  اب  یویر  یبلق  یایحا  زاس  هیبش  تس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515613113 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ - مولع  هاگشناد  داتس  نامتخاس  یدازآ -  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33424767-024  ، 33156370-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33424769-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" ناریا ناریا همیب   همیب دیدج   دیدج هدادزکرم   هدادزکرم یجنس   یجنس ناکما   ناکما تامدخ "  "  تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

کیتابر کیتابر وو   ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ یعونصم ، ، یعونصم شوه   شوه یبیکرت ، ، یبیکرت تیعقاو   تیعقاو یاه   یاه یژولونکت   یژولونکت زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   یویر   یویر یبلق   یبلق یایحا   یایحا زاس   زاس هیبش   هیبش تستس   ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  راک  بسک و  یاه  دنیآرف  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000417 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یرضخ  یاقآ  هرامش 35911588  اب  لاوس  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راک راک وو   بسک   بسک یاه   یاه دنیآرف   دنیآرف تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959
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یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5604981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن لیوحت و  تمیق  کیلوردیه - هاگشیامزآ  تهج  تاو  ولیک  رترونیا 11  پمپورتکلا 200*150 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000016 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان  لدم 150-315   Etanorm ژویفیرتناس پمپ  الاک :  مان 

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

نرق هزاس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   INVT یتراجت مان   GD10 لدم روتوم  رود  لرتنک  هعطق  رترونیا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وکمج ای  نژورتکلا  روتوم  ورتکلا  لدم  ناریپمپ و  پمپ :  لدم  لیس  هلپوک و  یساش و  هارمهب  تاو  ولیک  روتوم 11  اب   150*200 پمپورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن  لیوحت و  ییاهن  تمیق  لماک  ژاتنوم  بصن و  هارمهب  یناریا  سکاتنپ  تاو  ولیک  رترونیا 11 

09155711306 رتشیب :  تاعالطا  بسک  تهج 

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیلوردیه کیلوردیه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج تاو   تاو ولیک   ولیک   1 11 1 رترونیا   رترونیا وو     150150 ** 200200 پمپورتکلا   پمپورتکلا ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5604988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب آمتح  هدش  یرادیرخ  یاهروتنک  (. ماهف حرط   ) GPRS مدوم اب   AMI تلو هیوناث 380  رپمآ  یلاتیجید 1-10  زاف  هس  روتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  PAYA MDM رازفا مرن  اب  راگزاس 
1101005090000138 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ و یریگ  هزادنا   mA 50 نایرج  Hz 50 سناکرف  JAM3000 CTPT لدم یتارباخم  دحاو  اب  هیلوا  ژاتلو  یدنامید  زاف  هس  دنمشوه  روتنک  الاک :  مان 

امزآ رازفا  کینورتکلا  یتراجت  مان  قرب  فرصم  دنمشوه 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ باسح  هیوست.تسا  یمازلا  رینلوت  هیدیئات  یتسویپ و  ینف و  تاصخشم  تیاعر  .دشابیم  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  ههامود  الاک  لیوحت  زا 

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ماهف ماهف حرط   حرط  ) ) GPRSGPRS مدوم   مدوم اباب     AMIAMI تلو   تلو   380380 هیوناث   هیوناث رپمآ   رپمآ   11 -- 1010 یلاتیجید   یلاتیجید زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک ناونع : : ناونع 6161
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

5605037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یسرتسد  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000155 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نراک روانف  ناورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نراک  روانف  ناورشیپ  هدنزاس  عجرم  نکیز  یتراجت  مان   zw-600 لدم رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Det- بای زاگ  بای و  هلعش  یاهروسنس  لرتنک C.C.C و  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  ددع  ریمعت 34  ءاهب : مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنولچ زاگراشف  تیوقت  تاسیسات   Tronics

1101091592000600 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاهب مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ربتعم  تادنتسم  هئارا  اب  یتعنص  نویساموتا  هنیمزرد  هقباساب  یاهتکرشو  یکینورتکلا  یاهتراک  راکریمعت  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اهنآ  یاضما  قیدصت  تکرش و  زاجم  یاضما  نابحاص  هدنهدناشن  هک  یکردم  تسیمازلا و  هناماس  رد  روکذم  تادنتسم  یراذگراب.دنتسه 

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

31444197-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات   Det-TronicsDet-Tronics بایزاگ   بایزاگ وو   بای   بای هلعش   هلعش یاهروسنس   یاهروسنس وو     C.C.CC.C.C  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ددع   ددع ریمعت  3434   ریمعت ناونع : : ناونع
زاگراشف زاگراشف تیوقت   تیوقت

6363
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5605434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDS چنیا سالپ 75  یج   industrial monitor ددع کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001435 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ناریا  دلگ  ربتعم  یتناراگ  نتشاد  تسا - هباشم  دک  ناریا  ددرگ - همیمض  یلام  ینف و  داهنشیپ  الاک - لیوحت  زا  سپ  هام  ود  یلا  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم 

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

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDSGDS چنیا   چنیا   7575 سالپ   سالپ یجیج     industrial monitorindustrial monitor  ددع ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6464
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5605453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( P/F CONTRONIC PLC MODEL 500 & 500-N (POWER SUPPLY CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001448 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم   EP تفن یتاکرادت  هناماس   AVL رد جردنم  یلخاد  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا 

سامت 61630368 هرامش 

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

30368-616  ، 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

(( CONTRONIC PLC MODEL 500  & 500 -N (POWER SUPPLY CARDCONTRONIC PLC MODEL 500  & 500 -N (POWER SUPPLY CARD ناونع : : ناونع 6565
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا  ،

ناتسا  ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک

ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا  ،
ناتسا  ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا  ،
مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس

ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا  ،

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

52454299 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/06هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...یلورتنک ، لانگیس هدننک  تیوقت  ، لوژام سیفرتنیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...یلورتنک ...یلورتنک ،، لانگیس لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ،، لوژام لوژام سیفرتنیا   سیفرتنیا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666
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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 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

5605483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب کرادم  تفایرد  یارب  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  (/ module fluid discharge  ) هرامش 0139022 هب  تخاس  اضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف هعجارم  تسویپ 

1101093985003600 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   PHASE SMART METER PRIME PLC MODULE 1 یتراجت مان   DDZY-PRIME-1 لدم دنمشوه  قرب  یاهروتنک  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
بارف هدننک 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

34148584-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

52454733 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجتو  اه  هدننک  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

module fluid dischargemodule fluid discharge ناونع : : ناونع 6767

یبناج یبناج تازیهجتو   تازیهجتو اهاه   هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52454736 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....هظفاح تراک  ، یدورو گولانآ  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

....هظفاح ....هظفاح تراک   تراک ،، یدورو یدورو گولانآ   گولانآ تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52454856 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت تس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
8 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسروب ای  پوکسوئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000082 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لصاح  سامت  هرامش 09144130156  هب  یدنوخآ  رتکد  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  ددرگ و  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنارت رسویدسنارت تستس   ناونع : : ناونع 7070

پوکسروب پوکسروب ایای   پوکسوئدیو   پوکسوئدیو ناونع : : ناونع 7171
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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

139023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

139023 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 
ردوکنیا یهگآ :  ناونع 

 : - یهگآ حرش 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/07 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

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

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

5606227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149205 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپ  چیئوس و  لول  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/29 عورش :  خیرات 
1401/02/10 نایاپ :  خیرات 

1401/05/31 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

ردوکنیا ردوکنیا ناونع : : ناونع 7272

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ وو   چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 7373
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن ناتسرامیب  نیسلطا  یرتیل  زاس 150  نژیسکا  نژیسکا  رزیالانآ  هب  زهجم  لنپ  چات  نامرف  ولبات  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یملزلا 09173728153 دم  یا  ، ههام تخادرپ 3  ، کراخ

1101095166000121 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/05 زاین :  خیرات 
کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا ، ههام تخادرپ 3  ، کراخ تفن  ناتسرامیب  نیسلطا  یرتیل  زاس 150  نژیسکا  نژیسکا  رزیالانآ  هب  زهجم  لنپ  چات  نامرف  ولبات  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  ای 09365459294  یملزلا 09173728153 و  دم 

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33825273-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   150150 زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا نژیسکا   نژیسکا رزیالانآ   رزیالانآ هبهب   زهجم   زهجم لنپ   لنپ چات   چات نامرف   نامرف ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 108 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4dja7kga3pqaw?user=37505&ntc=5606303
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606303?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5606586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیق  صخشم و  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  دادعت  ساسارب  یراذگ  تمیق  دشاب  یم  ملق  تسویپ 10  تسیل  ساسارب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ مالعا 

 ... هطوبرم و یرطاب  رژراش و  هیذغت ، عبنم   + quatro paneks لدم یوقلح  رادم  اب 4  ناتسلگنا  تخاس   zeta ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  لرتنک  زکرم  نیمات 
1101050194000083 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق  10 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نادهاز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

اب ددرگ  مالعا  یلک  تمیق  صخشم و  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  دادعت  ساسارب  یراذگ  تمیق  دشاب  یم  ملق  تسویپ 10  تسیل  ساسارب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  راک  لیوحتو  ماجنا  لحمو  ددرگیم  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنربا 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33481538-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: 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  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

zetazeta ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبطنم تفن  رابنا  داتس  نامتخاس   UPS روتارنژ و قرب ،  تسپ  ،  MCC یاه قاتا  رد  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ کرادم  دانسا و  اب 

1101091516000017 زاین :  هرامش 
ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

 . تسا یمازلا  تمیق ،  داهنشیپ  هئارا  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  نینچمه  ینمیا و  تیحالص  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33048521-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: 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

UPSUPS وو   روتارنژ   روتارنژ قرب ،  ،  قرب تسپ   تسپ ، ،   MCCMCC  یاه یاه قاتا   قاتا ردرد   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت 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

5604901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهنلاسو اهرابنا   ، اه نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیسو  دنمشوهریذپ  سردآ  قیرحو  مالعا  فشک  متسیس   ، یرادهگن  ، یربهار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامن

1101001063000225 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشابیم 4- یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسا 3- لوبق  دروم  ینف  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  طیارش  گرب  14 حرش هب 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: 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

یاهنلاسو یاهنلاسو اهرابنا   اهرابنا  ، ، اهاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیسو   متسیسو دنمشوهریذپ   دنمشوهریذپ سردآ   سردآ قیرحو   قیرحو مالعا   مالعا فشک   فشک متسیس   متسیس  ، ، یرادهگن یرادهگن  ، ، یربهار یربهار ناونع : : ناونع
یهاگشیامن یهاگشیامن

7777
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باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000040 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زیربت یزاسروسرپمک  هدننک  هضرع  عجرم  زیربت  یزاسروسرپمک  یتراجت  مان  روسرپمک  صوصخم  دربراک  لدم 1500  لنپ  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 17/7 نتراک  A 70 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB70FJ یدیسا ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  رد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230839-083  ، 42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7878
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 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

5605118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  تفن  رابنا   2a/b/c قرب یاه  تسپ  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  حلاصم و  هیهت  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000269 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیدرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تاعالطا  قبط  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513146-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: 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

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 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

5605242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002697 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم رزخ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   SPECTREX C0 یتراجت مان   LB-211 SC 40/40 لدم  IR و UV هلعش زاسراکشآ  الاک :  مان 
ایسآ

ددع 2 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا   22 a/b/ca/b/c قرب   قرب یاه   یاه تسپ   تسپ قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 8080
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  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 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

5605364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکتد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000058 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراک زور  الاک 5  لیوحت  دعب  تخادرپ  - هحفص نیئاپ  یتسویپ  کرادم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

یزیزع 09127212114-60994004 یاقآ  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  ترادا  یسودرف  :: خ  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: 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

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003403000013 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   V100-ADV-20 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719683537 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  یوربور  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36164372-025  ، 36164100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36632001-025 :: 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

روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 8181

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8282
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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 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

5605756 :: 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 

1101093985003612 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   YANI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  هتسب  لدم 196  یکیتسالپ  رواک  الاک :  مان 
هتسب 1700 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   NIKA یتراجت مان  یددع  هتسب 24   D-13912 لدم یکیتسالپ  رواک  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: 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

یکیتسالپ یکیتسالپ رواک   رواک ناونع : : ناونع 8383
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  14010530 باجح رکرم  یناشن  شتا  متسیس  زا  هطوحم  یرایبآ  متسیس  کیکفت  مالعتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000114 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یلخاد 17 یگنهامه 88085825 تهج  هرامش  دشاب  همیمض  قیقد  روتکاف  شیپ  امتح  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

یلخاد یگنهامه 88085825 تهج  هرامش  دشاب  همیمض  قیقد  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88085824-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: 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

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  14010530 باجح رکرم  یناشن  شتا  متسیس  زا  هطوحم  یرایبآ  متسیس  کیکفت  مالعتسا  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000114 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
یلخاد 17 یگنهامه 88085825 تهج  هرامش  دشاب  همیمض  قیقد  روتکاف  شیپ  امتح  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

یلخاد یگنهامه 88085825 تهج  هرامش  دشاب  همیمض  قیقد  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88085824-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: 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

رکرم رکرم یناشن   یناشن شتا   شتا متسیس   متسیس زازا   هطوحم   هطوحم یرایبآ   یرایبآ متسیس   متسیس کیکفت   کیکفت ناونع : : ناونع 8484

رکرم رکرم یناشن   یناشن شتا   شتا متسیس   متسیس زازا   هطوحم   هطوحم یرایبآ   یرایبآ متسیس   متسیس کیکفت   کیکفت ناونع : : ناونع 8585

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   :: 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

5606587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  افطل   ) دیبهد سکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکناک هعومجم  کی  بصن  لمح و  تخاس ،

1201001046000194 زاین :  هرامش 
سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( دامرف هظحالم  افطل   ) تسویپ لیاف  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

دیامن یریگراب  هناماس  رد  هدومن و  رهم  لیمکت و  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: 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

5606586zeta ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  لرتنک  زکرم  هحفص 40)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جیکپ5606589 یلومعم -  نوفیآ  یریوصت -  نوفیآ  لاس -  روینوی  زاف  کت  روتومورتکلا  راخب -  وتا  نیمات 
 .... یرامسوس و کج  ییات -  سکوب 40  راچآ  هبعج  یراوید - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 86) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سکناک سکناک هعومجم   هعومجم کیکی   بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس ناونع : : ناونع 8686

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   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5604625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت اب 09171140984  رتشیب  تاعالطا  تهج  - یتسویپ کرادم  قبط  ییاجر  دیهش  تفن  رابنااتید  توص و  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ 

1101001105001442 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق داقعنا.تسا  راتخم  داهنشیپدات  ای  در  رد  امرفراک.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یمازلا و  ینمیادات  همانیهاوگو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگدننام  یتکرش  کرادم  ندوب  اراد 

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

32469034-076  ، 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

رابنااتید رابنااتید وو   توص   توص طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 8787

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 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

5604685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   FIBER OPTIC - "NEXANS تهج " :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000075 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   N164.185 لدم  single mode حرط روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 

رتم 33 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

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

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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

5604938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ههکبش  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000024 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تسویپ -  طیارش  قبط  ههکبش  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

single modes ingle mode حرط   حرط روک   روک   1212 یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 8888

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ههکبش   ههکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت حرط  هئاراو   DMR ییویدار هکبش  یبای  ناکم  ییامناج و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000121000123 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218032-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کساج بآ  عبانم  هرادا  یرون  ربیف  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001309000073 زاین :  هرامش 

ناگزمره یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 3 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 1 دادعت : 

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

تکراشم قاروا  بلاق  رد  امرفراک  میمصت  هب  هتسب  هدش  هئارا  باسحتروص   . دشاب یم  تسویپ  هب  یمالعا  ینف  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب روشک  لخاد  دیلوت  الاک   . تسا یمازلا  ناگدننک  نیمات  نفلت  نفلت 33932033 .  . دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  یدقن  تروص  هب  یمالسا و  هنازخ  دانسا  و 

7916795649 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس   تکرش  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335411-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31374333-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعسوت هعسوت حرط   حرط هئاراو   هئاراو   DMRDMR ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش یبای   یبای ناکم   ناکم وو   ییامناج   ییامناج یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 9090

یرون یرون ربیف   ربیف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 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

5605177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  هارمه  هب  لاس  هس  تدم  یارب   Parallel Remote Application Server for 100 concurrent users نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بنابیتشپ یزادنا و 

1101003558000046 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اهر نژیو  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   NOPC یتراجت مان   I360-VDI لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لاس   لاس هسهس   تدم   تدم یارب   یارب   Paralle l Remote Application Server Paralle l Remote Application Server for 100  concurrent usersfor 100  concurrent users نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  یطابترا  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدش  باختنا  الاک  هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلعب 
1101001074000154 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رتخا  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  عافترا  یراهم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 307  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

mt31-0145902 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MODEULE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یطابترا   یطابترا لکد   لکد ناونع : : ناونع 9393

MODEULEMODEULE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 9494
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا زا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  تسویپ و  ریداقم  تسرهف  قبط  ود  زاف  نادمه  ویوورکام  یهافر  نکاما  تاموزلم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی هجرد  بوغرم و  تیفیکاب و 

1101001022000859 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
بعکم رتم  80 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

دوش تمیق  داهنشیپ  الاک  عون  نیرتبوغرم  نیرتهب و  -3

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38271110-081  ، 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

ویوورکام ویوورکام یهافر   یهافر نکاما   نکاما تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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

5605526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هکبش  تامدخ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000025 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تسویپ -  طیارش  قبط  هکبش  تامدخ  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: 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 طیارش   طیارش قبط   قبط هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9696
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  یطاقسا  یاهیرتاب  یروآ  عمج  تشر و  زکرم  رد   UPS RIELLO یارب  100AH-12V یاه یرتاب  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاررقم  طباوض و 

1101001022000865 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طباوض طباوض حرش   حرش قباطم   قباطم یطاقسا   یطاقسا یاهیرتاب   یاهیرتاب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تشر   تشر زکرم   زکرم ردرد     UPS RIELLOUPS RIELLO یارب   یارب   100100 AH- 12VAH- 12V  یاه یاه یرتاب   یرتاب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاررقم   تاررقم وو  

9797
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ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 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

5605897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c615 کتیجال مک  بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003558000045 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   HD Pro Webcam C615 000735-960 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

گنژاوآ هدننک 
ددع 32 دادعت : 

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

یدقن تخادرپ  - ییارجا هاگتسد  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5605954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قمع 100 تینوی  کر 42  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000121 زاین :  هرامش 

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

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

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

c615c615 کتیجال   کتیجال مکمک   بوبو   ناونع : : ناونع 9898

100100 قمع   قمع تینوی   تینوی   4242 کرکر   ناونع : : ناونع 9999
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  راشف  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000193 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
راشف دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5606318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152417 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

sxtsq 5 ac کیتورکیم سلریاو  نتنآ  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 100100

sxtsq 5 acsxtsq 5 ac کیتورکیم   کیتورکیم سلریاو   سلریاو نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

فلا -107-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/05هرامش  : ات تلهم   1401/05/29  : زا تلهم   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/05عبنم  1401/05/29  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606325 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/06دکدک    1401/06/06  - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه یاتید  یاه  ملسا  ید  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122126  : نفلت تایب  یبتجم   :: 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

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

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

50  / :: 1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/31هرامش خیرات 1401/05/29  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/01عبنم خیرات 1401/06/1  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا   CARIN چیئوس یاه  تینوی  تازیهجت و  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: 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

یواوه یواوه یاتید   یاتید یاه   یاه ملسا   ملسا یدید   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

چیئوس چیئوس یاه   یاه تینوی   تینوی وو   تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 103103
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   دادرمهرامش  29 هبنش ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس رویرهش 1401   5 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 00:00   1401

15:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم ،عبنم هبنش دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 15:00 رویرهش 1401   5

5606546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 14010529-03 هب  نک  یوک  یفرصم –  تاعطق  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

500000  : دانسا شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 100,000,000 همانتنامض : غلبم 

لاتروپ رد  ًافرص  تکاپ ب  .ددرگ  یراذگراب  لاسرا و  لاتروپ  یور  رب  مه  یکیزیف و  تروص  هب  مه  فلا  تکاپ  .ددرگ  لاسرا  یکیزیف  تروص  هب  یتسیاب  تاکاپ ج 
.ددرگ یراذگراب  تیفیک  لوا  شقن  تکرش 

:: سردآ سردآ

هارمه هرامش  نفلت 81717707 و  هرامش  هب  یفانم  یاقآ  بانج   :: نفلت نفلت
09123276277

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

77-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک نیت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یفجن یاقآ  یدمحا و 84169410  یفقو  یقآ   84169741 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: 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

یفرصم یفرصم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

تنیالک تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت5604706 تراظن  هحفص 76)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.هدش5604879 تسویپ  مالعتسا  دانسا  قبط  سنسیال  هارمهب 2   UTM هاگتسد هحفص 28)دیرخ 2 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5605036 حرش  هب  تاعالطا  یروانف  ینابیتشپ  هحفص 28)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5605063 تالجم  یتنرتنیا  یاه  هاگیاپ  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 28)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5605167web GIS یرازفا مرن  هحفص 28)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتناراگ5605202 بصن و  هارمه  هب  لاصتا  یارب 100  زودنیو 2022   RDS هحفص 28)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5605302  INROW هدننک کنخ  متسیس  یرادهگن  هحفص 28)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن و5605327 زین  و   ( V.R ( Voltage Regulator هاگتسد دادعت 10  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،
ینف تسویپ  گرب  قبط 5   GM یاهویتوموکل رد  یزادنا  هار 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیامه5605340 یارب 15  سنارفنک  تیریدم  هحفص 28)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5605483module fluid discharge(40 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5605567" ناریا همیب  دیدج  هدادزکرم  یجنس  ناکما  تامدخ "  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شوه5605898 یبیکرت ، تیعقاو  یاه  یژولونکت  زا  هدافتسا  اب  یویر  یبلق  یایحا  زاس  هیبش  تس 
کیتابر ریوصت و  شزادرپ  یعونصم ،

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

چیئوس5606227 یتیمیسکارپ  چیئوس و  هحفص 40)لول  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

5605351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد  زور –  خیرات –  رگشیامن : تبوطر –  بآ و  دض  لاتیجید –  زیاس 58*170  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم درب 50  اب  میظنت  لرتنک  یاراد  کیتاتسا –  ورتکلا  گنر  اب  یزلف  باق 

1101091701000686 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   ADA-DCC-8080RG لدم لاتیجید  خیرات  تعاس و  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سابعردنب رد  تکرش  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33340091-073  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر )  ) ینیمخ ماما  هاگدورف  ( check in  ) نیا کچ  یاهرتناک  ولبات  هاگتسد  هراجا 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام 1401 رویرهش  لوا  خیرات  زا  هام  ود  تدم  هب 

1101003163000063 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

سامت 60993847 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید خیرات   خیرات وو   تعاس   تعاس رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 106106

(( check  incheck  in  ) ) نیا نیا کچکچ   یاهرتناک   یاهرتناک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد هراجا  33   هراجا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لابتکسب نویساردف   :: 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 17 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابتکسب نلاس  رد  رارقتسا  تهج  یتاغیلبت  ید  یا  لا  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050177000013 زاین :  هرامش 

لابتکسب نویساردف  هدننک :  رازگرب 
لابتکسب نلاس  رد  رارقتسا  تهج  یتاغیلبت  ید  یا  لا  بصن  نیمات و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
لوط رتم   45 دادعت : 

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

ییایسآ تاقباسم  تهج  لابتکسب  نلاس  رد  رارقتسا  تهج  یتاغیلبت  ید  یا  لا  بصن  نیمات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1544733111 یتسپ :  دک  لابتکسب ،  نلاس  نلاس ،  جنپ  هعومجم  یبرغ  علض  یدازآ  یشزرو  هعومجم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44739121-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44739023-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5606549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لزب 3.5 جنیا و  لنپ 55  اب  لاو  وئدیو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  تسارح  لیوحت   :: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  یوضترم 84169576  یاقآ  ینف  تالاوس   :: نفلت نفلت
84169410

providers.tehran.ir :: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لابتکسب لابتکسب نلاس   نلاس ردرد   رارقتسا   رارقتسا تهج   تهج یتاغیلبت   یتاغیلبت یدید   یایا   لالا   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 108108

3.53.5 لزب   لزب وو   جنیا   جنیا   5555 لنپ   لنپ اباب   لاو   لاو وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ناربراک  هب  تازیهجت  هیارا  شزومآ و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000078 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یا هداج  ناربراک  هب  تازیهجت  هیارا  شزومآ و  حرط  1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000282000042 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  15 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هناگادج  دک  ناریا  یتساوخرد  یالاک  ره  یازا  هب  افطل.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  دشاب .  یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد 

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج ناربراک   ناربراک هبهب   تازیهجت   تازیهجت هیارا   هیارا وو   شزومآ   شزومآ حرط   حرط ناونع : : ناونع 1101 10

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  رگید  و  ولبات ) - هیاپ - یپ  ) لماش یرسالاب  یا  هزاورد  هیاپ  رب  ریسم  تیاده  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005133000001 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  تاونق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکیفارت تازیهجت  رگید  و  ولبات ) - هیاپ - یپ  ) لماش یرسالاب  یا  هزاورد  هیاپ  رب  ریسم  تیاده  ولبات  بصن  دیرخ و  - 

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

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

یتسویپ کرادم  ساسا  رب  یکیفارت  تازیهجت  رگید  و  ولبات ) - هیاپ - یپ  ) لماش یرسالاب  یا  هزاورد  هیاپ  رب  ریسم  تیاده  ولبات  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3731644536 یتسپ :  دک  تاونق ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  تاونق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224444-025  ، 33221445-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224444-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت رگید   رگید وو   ولبات ) ) ولبات -- هیاپ هیاپ -- یپیپ  ) ) لماش لماش یرسالاب   یرسالاب یایا   هزاورد   هزاورد هیاپ   هیاپ ربرب   ریسم   ریسم تیاده   تیاده ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

5604875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا 1401-24 یهافر  یتامدخ  عمتجم  یهاگآ  شیپ  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000054 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  دشاب  یم  یمازلا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  ) هار و  هبتر 5  لقادح  تیحالص (  یهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگاب  هناماس  رد  امازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5604995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح یریگراب  لودج و  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005775000033 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  سبط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 60000 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791737458 یتسپ :  دک  سبط ،  یرادرهش  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نشلگ  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826562-056  ، 32825006-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823256-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 -- مالعتسا  2424 مالعتسا یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم یهاگآ   یهاگآ شیپ   شیپ ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 113113

لمح لمح یریگراب   یریگراب وو   لودج   لودج دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5605058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  قیاطم  یدقن  تروصب  تخادرپ  ینت ،  کینورتکلا 60  مامت  شک  یلیرت  یزلف  ینتب  لوکساب  زیهجت  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101003396000015 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا نیزوت   TEC PF2008-60 لدم هتخاس  شیپ  نوتب   Ton 60 کینورتکلا مامت  لوکساب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  نارمع  هرادا  اب  لماک  تاعالطا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 05138595016 و 09155184498

9135915346 یتسپ :  دک  کالپ 1096 ،  نیب 26 و 28 –  یناسرخ  دنوخآ  نابایخ  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38595016-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38523231-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینت ینت   6060 کینورتکلا   کینورتکلا مامت   مامت شکشک   یلیرت   یلیرت یزلف   یزلف ینتب   ینتب لوکساب   لوکساب زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن 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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یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ناتسمارآ  لحم  رد  لیوحت  دیفس  گنر  هب  رتمیتناس  رطق 24  عافترا 75 و  هب  یکیفارت  ینتب  دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094153000015 زاین :  هرامش 

یرادرهش یاهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرادرهش ناتسمارآ  لحم  رد  لیوحت  دیفس  گنر  هب  رتمیتناس  رطق 24  عافترا 75 و  هب  یکیفارت  ینتب  دنب  هار  دیرخ  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

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

یرادرهش ناتسمارآ  لحم  رد  لیوحت  دیفس  گنر  هب  رتمیتناس  رطق 24  عافترا 75 و  هب  یکیفارت  ینتب  دنب  هار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4533113415 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  گنهرف  یوک  هداج  یاهتنا  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221070-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

5605714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  یتبقارم  دوخ  ینمیا و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000067 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نسح هدننک  هضرع  عجرم  داژن  یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cm 60 زیاس تانبرک  یلپ  سنج   J52N لدم یسیلپ  افنوت  موتاب  الاک :  مان 

داژن یداوج 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس گنر   گنر هبهب   رتمیتناس   رتمیتناس رطق  2424   رطق وو     7575 عافترا   عافترا هبهب   یکیفارت   یکیفارت ینتب   ینتب دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

تسا تسا یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتبقارم   یتبقارم دوخ   دوخ وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1171 17
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هذیا 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 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یاهرخص کراپ   ) ینامیلس دیهش  راولب  رد  هدافتسا  تهج  ییانشور  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000024 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانتنامض یتناراگ و  اب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ تلود  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت میالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093411000002 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابآ  تلود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیفارت میالع  دیرخ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  11 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341831177 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  دابآ - تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45822010-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45821360-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ییانشور   ییانشور لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

کیفارت کیفارت میالع   میالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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نادابآ ود  هقطنم  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 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60*30 ینتب لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000099 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف  هدننک  هضرع  عجرم   cm 6 تماخض  30x60 cm داعبا هدیشک  لودج  الاک :  مان 

ددع 5700 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همشچ هیس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6060 ** 3030 ینتب ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 120120

هدیباوخ هدیباوخ لودج   لودج هداس -  -  هداس کالپ   کالپ نتب   نتب 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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ددرگ هعلاطم  افطل.تسا  هدش  تسویپ   PDF لیاف بلاق  رد  یلیمکت  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005786000014 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  همشچ  هیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یدابآورسخ  رازال  لئون  هدنزاس  عجرم  یددع  تلاپ 208  یدنب  هتسب  عون   30x30x6 cm زیاس  kg/m^3 350 رایع هداس  کالپ  نتب  الاک :  مان 

یدابآورسخ رازال  لئون 
تلاپ 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یدابآورسخ  رازال  لئون  هدنزاس  عجرم  یددع  تلاپ 208  یدنب  هتسب  عون   30x30x6 cm زیاس  kg/m^3 350 رایع ییاواسب  کالپ  نتب  الاک :  مان 

یدابآورسخ رازال  لئون  هدننک 
تلاپ 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
رتسبش نتب  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  تسچ  یچ  یتراجت  مان  یددع  تلاپ 42   50x30x15 cm زیاس هدیباوخ  لودج  الاک :  مان 

تلاپ 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

بونج نتب  ارحص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   50x30 cm داعبا ینتب  هداتسیا  لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
ناردلاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5871815571 یتسپ :  دک  همشچ ،  هیس  یرادرهش  ، ینامیلس دیهش  راولب  ناردلاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34262995-044  ، 34262011-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34262010-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP 64 - 110 WATT -220 V اب هیاپ  نودب  ید  یا  لا  غارچ   1401044-14-48 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288001932 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  رون  عیدب  یتراجت  مان  یباتهم   w 100 ید یا  لا  ینابایخ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IP 64 - 110 WATT -220 V اب هیاپ  نودب  ید  یا  لا  غارچ  زاین  دروم  یالاک  دشاب و  یم  یلاسرا  هنومن  دات  هب  طورشم  شرافس  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25122-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 15 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5606358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع یاه  دحاو  رد  بصن  تهج  ینمیا  مئالع  اهولبات و  حالصا  تخاس و  ، نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000979 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  لیاف  رد  تیزیو  تیاس  لحم  خیرات و  خرن و  هیارا  یگنوگچ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا فارصنا  ینعم  هب  ، یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ  صوصخم   HSE همانیهاوگ تارغت و  یهگآ  نیرخآ  خرن ، داهنشیپ  گرب  یراذگراب  مدع 

دشاب یم  روضح 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177341-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IP 64 IP 64 -  1 10  WATT -220  V-  1 10  WATT -220  V اباب   هیاپ   هیاپ نودب   نودب یدید   یایا   لالا   غارچ   غارچ   140 1044140 1044-- 1414 -- 4848 ناونع : : ناونع 122122

یتایلمع یتایلمع یاه   یاه دحاو   دحاو ردرد   بصن   بصن تهج   تهج ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات حالصا   حالصا وو   تخاس   تخاس ،، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 123123
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 108 ھحفص 85 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x332tqhbysj4c?user=37505&ntc=5606263
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606263?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7ycwdvqvn4suw?user=37505&ntc=5606358
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606358?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

44 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/29 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/0212:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/06/02عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606551 :: هرازه هرازه 1401/06/0309:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدزابدوز  - ینیرفآزاب  ) ابع لآ  نت  جنپ  هلحم  حطس  رباعم  کالپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تقوم 5 یرهش  ناملا  ناراکنامیپ -   1
مئاد 5 یرهش  ناملا  ناراکنامیپ -   2

 --- نازاسولبات ناگدنشورف -   3
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   4

هبتر  دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   5
ناگیار دانسا :  هنیزه 

31294049 نفلت :  هقطنم 4  یرادرهش   42 رظناباب دیهش  شبن   - رظناباب دیهش  هارگرزب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5605439(check in  ) نیا کچ  یاهرتناک  ولبات  هاگتسد  هحفص 74)هراجا 3  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( هدزابدوز هدزابدوز  - - ینیرفآزاب ینیرفآزاب  ) ) هلحم هلحم حطس   حطس رباعم   رباعم کالپ   کالپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگرابو تسویپ  مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  مرفرد  هدش  هئارا  ینف  تاصخشم  قباطمددرت  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا.تسا  یمازلا  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

1101004198000044 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اتیب نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   HSB ACCESS یتراجت مان   CR 880 لدم ناوخ  تراک  تشگنا و  رثا  نکسا  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: 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

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: 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

5605742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  یبیرقت 2.30*2.80  داعبا  رالوبوت 140- روتوم  - تانبرک یلپ  هغیت  اب  تنواعم  لخاد  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000047 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیهدب تمیق  تاحیضوت  قبط  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: 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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 125125

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه   2 .802 .80 ** 2 .302 .30 یبیرقت   یبیرقت داعبا   داعبا -- 140140 رالوبوت   رالوبوت روتوم   روتوم -- تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هغیت   هغیت اباب   تنواعم   تنواعم لخاد   لخاد یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 126126

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت تاقلعتم و  یمامت  اب  هناخباتک  تیگ  هاگتسد  کی  ربتعم  یتناراگ  اب  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گت ددع   3800

1101094167000029 زاین :  هرامش 
مب یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

متسیس شیدنواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   EM-EAS11 لدم هناخباتک  یتظافح  متسیس  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 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

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

دادعت دادعت وو   تاقلعتم   تاقلعتم یمامت   یمامت اباب   هناخباتک   هناخباتک تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   دیرخ   دیرخ تهج   تهج هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم یاه   یاه دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
گتگت ددع   ددع   38003800

127127
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یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: 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

5606196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  3 ددرت ) رپ  رتم و  رثکادح 5/5  روتوم  یواح  هندب  موب و  لوط  زاف -  کت   ) یقرب دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000048 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
سراف ربالاب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 5 لوط  PR1 لدم یقرب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هباشم دک  ناریا  ) .دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: 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

یقرب یقرب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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

5606589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  یناتسرنه  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... یرامسوس و کج  ییات -  سکوب 40  راچآ  هبعج  یراوید -  جیکپ  یلومعم -  نوفیآ  یریوصت -  نوفیآ  لاس -  روینوی  زاف  کت  روتومورتکلا  راخب -  وتا  نیمات 

1201000125000039 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  اه  الاک  .ددرگ /  همیمض  یفنص  زوجم  روتکاف و  شیپ  امتح  یتسویپ /  تسیل  قباطم  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  37 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

ناتسلگ ناتسا  لخاد  یفنص  زوجم  یاراد  ربتعم و  یاه  تکرش  طقف  لاس 1403، رد  دیسررس  یمالسا ،  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913858188 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  کرهش  تشهب 23 -  یتشهب  دیهش  ناگرگ خ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32620830-017  ، 32627253-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32620362-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

4040 سکوب   سکوب راچآ   راچآ هبعج   هبعج یراوید -  -  یراوید جیکپ   جیکپ یلومعم -  -  یلومعم نوفیآ   نوفیآ یریوصت -  -  یریوصت نوفیآ   نوفیآ لاس -  -  لاس روینوی   روینوی زاف   زاف کتکت   روتومورتکلا   روتومورتکلا راخب -  -  راخب وتا   وتا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو یرامسوس   یرامسوس کجکج   ییات -  -  ییات

129129
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5604686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  ددع   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001437 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  یلام  ینف و  داهنشیپ  لخاد -  تخاس  تیولوا  تسا - هباشم  دک  ناریا  الاک - لیوحت  دیئات و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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

5604749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  تمدخ  دک  ( هتسب رادم  نیبرود  )AXIS هکبش تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000011 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دحاو 25 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط  تسا  هباشم  تمدخ  دک  ( هتسب رادم  نیبرود  )AXIS هکبش تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 ناونع : : ناونع 130130

(( هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود )) AXISAXIS هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5604961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093020000070 زاین :  هرامش 

سابعردنب ناتسا  تشادهب  زکرم  سیئر  یتشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  لماک  تروصب  اه  هنیزه  ریاس  هیلخت و  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  روتکاف و  شیپ  هئارا 

دیریگ سامت  هرامش 09175263057 اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج 

7918813175 یتسپ :  دک  رثوک 6 ،  هچوک  بارحم  یادهش  راولب  نمهب -  یوک 22  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557123-076  ، 33564561-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33564561-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5604976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  هعبات  زکارم  دادما و  هتیمک  یزکرم  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005003000131 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن گنهامه  هرامش 09124619015  اب  یگنهامه  تهج  تسا  یمازلا  دیدزاب  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تاصخشم و  هئارا  (: 2

ددرگیم دقعنمدادرارق  دادما  طباوض  تاررقم و  قباطم  هدنرب  تکرش  اب  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

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

5605018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 133133

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   یتظافح   یتظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس لیاسو   لیاسو مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000171 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TSC-2012 لدم یراوید  کر  ینیس  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   HDD 2TB 35 لدم  GB 6 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرودو  یتظافح  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 13  یعامتجا  نیمات  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

5605047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نوریب  لخاد و  رد  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  ییاج 18  هباج  نیبرود و  هاگتسد  یزادنا 12  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و 

1101090340000016 زاین :  هرامش 
نارهت هدزیس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

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

.ییاج هباج  یزادنا و  هار  تهج  مزال  نازیم  هب  تکاد  چیپ mdfو  یسکلف و  هلول  و  ، rj45 نوتسیک و ، کی هجرد  هکبش  لباک  زاین  دروم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب 

1457966161 یتسپ :  دک  یعناق پ 2 و 5 ،  شبن خ  یدوبهب  شوخ و  نیب  یدازا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66596040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66909835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورزاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 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

5605050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  طیارش  رد  جردنم  دادعت  دنرب و  قبط  یلاع و  تیفیک  اب  هقلعتم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005250000055 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نویزیو یت   TVC-NAN39392D لدم یلومعم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  .دوش  هئارا  تسویپ  مالعتسا  گرب  رد  هدش  دیق  دنرب  دادعت و  حرش و  ساسا  رب  یداهنشیپ  تمیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 135135

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ردرد   جردنم   جردنم دادعت   دادعت وو   دنرب   دنرب قبط   قبط وو   یلاع   یلاع تیفیک   تیفیک اباب   هقلعتم   هقلعتم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 108 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5hfwltnbkbt3e?user=37505&ntc=5605047
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5605047?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pxqe6u5kp5c2w?user=37505&ntc=5605050
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5605050?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 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

5605223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ هارمه  هب   aver vc520 pro نیبرود هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003558000050 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVER INFORMATION INC هدنزاس عجرم   AVER یتراجت مان   VC520 PRo لدم سنارفنک  وئیدیو  نیبرود  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون  یسدنهم  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییارجا هاگتسد  برد  لیوحت  یدقن -  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     aver vc520  proaver vc520  pro  نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 137137

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

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

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

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

5605528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003160000020 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قباطم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یلک  1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  لیمکت و  هناماس  رد  تسویپ  مرف  دشاب و  نالیگ  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4164874319 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  نابایخ 115  شبن  راسلگ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726343-013  ، 33721545-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33721546-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

52454739 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/08هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ نالیگ یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 138138

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ  یی   هیاپ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 139139

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

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

5605556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  هطوبرم  یاهاگتسد  نیبرود و  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000575 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5605903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   VCR هاگتسد دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000032 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/10/15 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 140140

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   VCRVCR هاگتسد   هاگتسد   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5605910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک بو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274000769 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Logitec c 525 مک بو  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

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

 - دیریگب سامت  هرامش 09113562399  اب  یرازگ  راب  زا  لبق  رادیرخ -  رظن  دروم  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33472751-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

مکمک بوبو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

یقرش ناجیابرذآ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5606052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد رکیپسا  ردروکیر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوق رکیپسا  ، کچوک زیاس  ، یلخاد هظفاح  یاراد  ، روخ شلف   ، هتسجرب یاه  همکد   ، ویدار ادص و  شخپو  طبض  هاگتسد 

1201003400000050 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  200 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  لیوحت  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  لحم  رد  دیاب  هدش  یرادیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفاسم  کراپ  بنج  رایرهش  داتسا  راولب  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156935761

36556764-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36556760-041 :: 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

یریوصت5604706 تراظن  هحفص 76)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

ددرت5605102 لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 86) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5605018 رادم  نیبرود  یتظافح و  یاهمتسیس  لیاسو  مزاول  هحفص 90)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ویدار ویدار وو   ادص   ادص شخپو   شخپو طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد راد   راد رکیپسا   رکیپسا ردروکیر   ردروکیر هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 143143
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح5605117 افطا  هحفص 53)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تفن5605118 رابنا   2a/b/c قرب یاه  تسپ  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یارجا  حلاصم و  هحفص 53)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5605988 افطا  متسیس  ردنلیس  زاگ  هحفص 8)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

قیرح5604901 ءافطا  متسیسو  دنمشوهریذپ  سردآ  قیرحو  مالعا  فشک  متسیس   ، یرادهگن  ، یربهار
یهاگشیامن یاهنلاسو  اهرابنا   ، اه نامتخاس 

هحفص 53) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5605549 لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 53)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5606365 زاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، هحفص 8)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5605549 لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 53)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5606586zeta ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  لرتنک  زکرم  هحفص 40)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5604784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ تساوخرد  } سکرویب تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000333 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  OCE TECHNOLOGY B.V هدنزاس عجرم   OCE یتراجت مان   CS2344 لدم ناشفا  رهوج  یروسسکا  تیک  هارمهب Onyx Cad و  رتالپ  ماسر  الاک :  مان 
ناریا نایراو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  ههام  تخادرپ 8  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

سکرویب5604784 هحفص 102)تیک  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سکرویب سکرویب تیک   تیک ناونع : : ناونع 144144
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یلاع  تیفیک  نیداتب  پمپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زا  سپ  تامدخ  لاس و  ود  یتناراگ 

1101030090000220 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  بلق  ناهج  یتراجت  مان   lit 3/5 مجح  MANA320-A لدم یکینورتکلا  مشچ  اب  نیداتب  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هدنرب  درف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دکناریا 

ههام تخادرپ 4 
یدمحا سدنهم  یکشزپ 09177423533  یسدنهم  دحاو 

یبالگ مناخ   09394420093
دنوار 09175183734 یاقا  زادرپراک 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا مشچ   :: 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

شورف5605494 زا  سپ  تامدخ  لاس و  ود  یتناراگ  کیتاموتا  یلاع  تیفیک  نیداتب  پمپ  هحفص 102)هاگتسد  کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   لاس   لاس ودود   یتناراگ   یتناراگ کیتاموتا   کیتاموتا یلاع   یلاع تیفیک   تیفیک نیداتب   نیداتب پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 145145

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 " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001408000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605323 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  ییاتسور  یزکرم  رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  ءاقترا  تیوقت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,419,580,000 یلام :  دروآرب 

لایر   670,979,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سدقم عافد  نادیم  - مالی  ، 6931144668 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

ییاتسور5605323 یزکرم  رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  ءاقترا  هحفص 104)تیوقت و  ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

(( 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

هحفص 53)روتکتد5605364 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5605549 لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 53)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

دیفس5605262 گنر  هب  رتمیتناس  رطق 24  عافترا 75 و  هب  یکیفارت  ینتب  دنب  هار  هحفص 76)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرب5606196 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 86) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ییاتسور ییاتسور یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا وو   دسدس   راهچ   راهچ هاگتسیا   هاگتسیا ییانشور   ییانشور وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح ءاقترا   ءاقترا وو   تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 146146

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 روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

5605419، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ،
( اهدنبهار

هحفص 20) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5605970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،، ییایوب یاهکیرحت  بیترتو  نامز  تدم  لرتنک  ، راشفوامد روسنس  ، هحیار نزخم  شش  امورآویب  جنس  ییایوب  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050136000563 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرناب  راک  تیلباق  ، ییارجا تامیظنت  یارب  زودنیو  رازفا  مرن  ، یزغم یاهلانگیس  تبث  هب  زاین  نودب  یلماعتای  یراتفر  ییایوب  یاهشیامزآ  یارب  بسانم  - 

ییایوب یاهکیرحت  تظلغ  یدورو و  یاوه  نایرج  میظنت   ، یزیر همانرب  لباق  یرونرگیرت  یاراد  ، بلتم
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایوب ییایوب یاهکیرحت   یاهکیرحت بیترتو   بیترتو نامز   نامز تدم   تدم لرتنک   لرتنک ،، راشفوامد راشفوامد روسنس   روسنس ،، هحیار هحیار نزخم   نزخم شششش   امورآویب   امورآویب جنس   جنس ییایوب   ییایوب هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 147147
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زاریش یرادرهش  رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

329-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5606412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تخادرپ  نیون  یاه  شور  ریاس  دک و   QR هناماس هب  هاگتسد  دادعت 7000   ) یرهش نورد  یاه  یسکات  زیهجت  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ناگیار  ینابیتشپ  اب  تامدخ و  حرش  ربارب  امرفراک  هدننار و  رفاسم ، تهج  تراظن  لرتنک و  تیریدم ، یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  هیارک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   CNG تخوس هاگیاج  بنج  ینارسوبوتا -  یادهش  راولوب  رجفلاو -  کرهش  ریبکریما -  راولب  زاریش -  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یس5604608 یپ  ونان  هاگتسد  ود  یس و  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.هدش5604879 تسویپ  مالعتسا  دانسا  قبط  سنسیال  هارمهب 2   UTM هاگتسد هحفص 28)دیرخ 2 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5604988( ماهف حرط   ) GPRS مدوم اب   AMI تلو هیوناث 380  رپمآ  یلاتیجید 1-10  زاف  هس  هحفص 40)روتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5605063 تالجم  یتنرتنیا  یاه  هاگیاپ  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 28)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5605167web GIS یرازفا مرن  هحفص 28)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتناراگ5605202 بصن و  هارمه  هب  لاصتا  یارب 100  زودنیو 2022   RDS هحفص 28)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5605495 تروص  هب   xg310 سوفس هاگتسد  یارب  هحفص 28)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادناتسا5605555 یارب  لاس  ود  تدم  هب  هربراک  سوریو 550  یتنآ  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامز5605970 تدم  لرتنک  ، راشفوامد روسنس  ، هحیار نزخم  شش  امورآویب  جنس  ییایوب  هاگتسد 
ییایوب یاهکیرحت  بیترتو 

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هیارک هیارک کینورتکلا   کینورتکلا تخادرپ   تخادرپ نیون   نیون یاه   یاه شور   شور ریاس   ریاس وو   دکدک     QRQR هناماس   هناماس هبهب   هاگتسد   هاگتسد   70007000 دادعت   دادعت  ) ) یرهش یرهش نورد   نورد یاه   یاه یسکات   یسکات زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع
امرفراک امرفراک وو   هدننار   هدننار رفاسم ، ، رفاسم تهج   تهج تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک تیریدم ، ، تیریدم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب  

148148
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راک5606015 بسک و  یاه  دنیآرف  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 28)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا و5606375 رتافد  یاه  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یاه  متسیس  سیورس  یرادهگن و  ریمعت ،
lan هبکش

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5606412 شور  ریاس  دک و   QR هناماس هب  هاگتسد  دادعت 7000   ) یرهش نورد  یاه  یسکات  زیهجت 
تهج تراظن  لرتنک و  تیریدم ، یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  هیارک  کینورتکلا  تخادرپ  نیون 

امرفراک هدننار و  رفاسم ،

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یماظتنا5606533 رازفا  مرن  هحفص 5)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یریوصت5604706 تراظن  هحفص 76)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یدرونایرد5606392 ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  ریمعت و  : هصقانم هحفص 25)عوضوم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبیرقت5605742 داعبا  رالوبوت 140- روتوم  - تانبرک یلپ  هغیت  اب  تنواعم  لخاد  یقرب  هرکرک  بصن 
بصن اب  هارمه   2.80*2.30

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 86) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

5606344 :: 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 

1101093985003613 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 89147-40   270x400x20 mm زیاس یمومع  یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

درف یمدقم  رادهگن  هدننک  هضرع  عجرم   SD یتراجت مان  لدم 1789  یکیتسالپ  یتراک  اج  الاک :  مان 
ددع 15600 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
تمالس شیدنا  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   PH3 لدم  3x4600 cm زیاس  PVC سنج امن  بش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 65 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: 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

ددرت5605102 لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 86) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتراک5606344 اج  سامت -  نودب  یکینورتکلا  تراک  یمومع -  یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج 
یکیتسالپ

هحفص 25) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یکیتسالپ یکیتسالپ یتراک   یتراک اجاج   سامت -  -  سامت نودب   نودب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک یمومع -  -  یمومع یحارج   یحارج تهج   تهج یزلف   یزلف رازبا   رازبا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 108 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pgmmn6emajfb4?user=37505&ntc=5606344
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5606344?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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