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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   11 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس , 070 , 000136 , 070 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,960هکس , 000129,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   20رالد 1 , 10020 1 , سیئوس100 سیئوس کنارف   302کنارف ,600302 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,000 , 00078 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع224,200224,200رالد ناتسبرع لایر   77,86077,860لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 48هکس ,000 , 00048 ,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   ,29نورک 10029, 100

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,439, 00012 ,439, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ343,720343,720دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 13,3202 13,320

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
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8484))

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

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

زا 88 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  یتعنص  یاه  کرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مان 1400/6/10هرامش تبث  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیقافتا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدیب یتعنص  کرهش  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  رتافد  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشرا یسانشراک  کردم  لقادح  ندوب  اراد  : یصصخت یاه  صخاش  حالصیذ  عجارم  زا  یصصخت  یاه  هنیمز  رد  هرواشم  تیلاعف  زوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 248 جیسب )  ینامرک (  اضر  ازریم  نابایخ  رد  عقاو  یلامش  ناسارخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  هب  هعجارم   :: سردآ سردآ

کچوک عیانص  تنواعم   05832237644 :: 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

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000006000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاقتنا  یزاس ،  هدایپ  یسیون ،  همانرب  تاعالطا ،  یرامعم  یحارط ،  لیلحت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزرواشک داهج  ترازو  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط   ، 1593654311 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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش راک   راک وو   بسک   بسک وو   یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم رتافد   رتافد یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

یزرواشک یزرواشک یالاک   یالاک عیزوت   عیزوت وو   تالماعم   تالماعم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس حرط   حرط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا -  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/01  ز   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  دانسا : لاسرا  یراذگراب و   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مور رواپ  - هاگورین ) رتنس اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ورین هبتر 3  لقادحربتعم  تیحالص  همان  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

:: 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

(( مور مور رواپ   رواپ )) رتنس رتنس اتید   اتید ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005221000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613314 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  هکبش  تن )  ) تاریمعت تشادهگن و  هب  طوبرم  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  هکبش  تن )  ) تاریمعت تشادهگن و  هب  طوبرم  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,440,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ع )  ) اضر ماما  راولب  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یناقلاط  راولب  جرک   ، 3149684114 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار   ATC ONBOARD متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  عوضوم  اب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  دنیآرف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  یکینورتکلا  تاکرادت 

لایر نیمضت 5.053.750.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه دادرارق  روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط  ا.ا.ج  نها  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرا  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هکبش هکبش تنتن ) )  ) ) تاریمعت تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

ATC ONBOARDATC ONBOARD  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-mpgc.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  زاگ  یالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 38.000.000.000 

لایر نیمضت 1.900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

4-32412081-086 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

32776660-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ سراپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچ 1401/05/26هرامش زور  تیاغل  خیرات 1401/05/18  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
رصع تیاغل 15  حبص  تعاس 9 

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

5614696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ  سراپ  تکرش  حطس  رد  قرب  یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هژورپ  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هژور  -2

تکرش  یبونج  تیاس  تلاپ  کر و  هطوحم  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع  یارجا  -3
یاه نلاس  رد  یسکوپا  تناخض  گنر و  لار  قباطم  یزلف  ینوتب و  حوطس  یور  زایندروم  لحارم  یزاسریز و  هارمه  هب  یریگ  هکل  تروص  هب  یسکوپا  ییارجا  - 4

یدیلوت 
یلیمکت هیفصت  متسیس  ثادحا  اب  زکرمتم  گنر  نلاس  رد  هیفصت  بالضاف  یجورخ  باسپ  زا  ددجم  هدافتسا  هژورپ  - 5

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  دیرخ ک 500/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

کیتسجل یسدنهم و  تامدخ  دیرخ  هرادا  تامدخ ، دیرخ  یناگرزاب  تنواعم  هزوح  وردوخ ، سراپ  تکرش  جرک ،  صوصخم  هداج  رتمولیک 9  نارهت ،  :: سردآ سردآ

48914527 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رابنا رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هژور   هژور -- قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
قرب قرب یاه   یاه تسپ   تسپ

77
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ناریا لابتوف  گیل  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لگ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یزاس  هریخذ  تازیهجت  رورس و  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: iranleague.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

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001072000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613195 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهلیاتد و  ، ینف تاصخشم  ساسارب  کدنرپ و ،)...  هیواز ، هواس ، هینومام ،  ) هقطنم 1 یتعنص  یحاون  اهکرهش و  حطس  رد  تارباخم  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ) دروآرب  قباطم...و  یرافح  راون  میمرت  وفاک ،  ، لصفم ، تسپ یرون ، لباک  یسم ، لباک  یارجا  بصن و  هیهت و  ، یرافح یرادرب و  هشقن  لماش : اه  هشقن 

یزکرم  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کدنرپ و )...  هیواز ، هواس ، هینومام ،  ) هقطنم 1 یتعنص  یحاون  اهکرهش و  حطس  رد  تارباخم  هکبش  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

45,698,937,020 یلام :  دروآرب 

لایر   2,290,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  رداص  کی ) هرامش  گربراک   ) هصقانم دانسا  تسویپ  مرف  ساسا  رب  یکناب  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

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

جرب نامتخاس  هرامش 1، یتعنص  کرهش  ، ینیمخ ماما  نادیم  کارا ، تاکاپ : ییاشگزاب  سردآ   ، 3818653194 یتسپ :  دک  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.راک بسک و  یروانف و 

یرادناتسا بنج  هیمطاف  راولب  کارا  : همانتنامض لیوحت  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

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یتعنص یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش حطس   حطس ردرد   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001022000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613317 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییایرد  یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
270,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 15,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   11,400,000,000 نیمضت :  غلبم 
یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 

12:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت   ، 1631713711 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

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

( هدرشف شور  هب  یفیک (  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/06/01 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت1400/2/99 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/06/01  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور   11

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هسزور  تعاس 12   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613368 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس   12:15

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ،  اب 

ینمیا تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  لقادح 3  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 
لایر غلبم 15.000.000  دانسا :  شورف  یاهب 

یم لایر  نویلیم )  دصراهچ  درایلیم و  هدزای   ) 11  ، 400  ، 000 راک 000 ،  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و 
رودص و نامز  زا  هام  هس  هیلوا  رابتعا  تدم  اب  طرش و  ودیق  نودب  تشگرب ،  لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هکدشاب 

همان نیئآ  قباطم  تخاسریز و  تاطابترا  تکرش  مان  هب  یلخاد  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  رگید  ههام  هس  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  انب  دیدمت  لباق 
یتلود تالماعم  نیمضت 

 ، نادنخدیس لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش  نابایخ  یوربور 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب 

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

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

SECOND ANNOUNCEMENT :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/103/36/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: monday 22 aug 2022 1401/5/31 8:00 a.m untilهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
wednesday 24 aug 2022 1401/6/2 by 2:00 p.m

Tehran Times :: عبنم :: a.m on saturday 01 oct 2022 1401/7/9 9:00عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613769 :: هرازه هرازه :: sunday 02 oct 2022 1401/7/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Leasing 3mhz bandwidth capacity on turkmenalem satellite for 3 years in accordance with the technical یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.specification and other terms and conditions mentioned in the tender document

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت :: www.iriboffice.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

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یاه  هاگتسیا   PTN یرون لاقتنا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   7.330.841.500 نیمضت :

تاطابترا و لک  هرادا  مهدزناپ --  هقبط  - 1.1 .ج نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام -  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  سردآ  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Leasing 3mhz bandwidth capacity on turkmenalem satellite  for 3 years  in accordance with theLeas ing 3mhz bandwidth capacity on turkmenalem satellite  for 3 years  in accordance with the ناونع : : ناونع
technical specificationtechnical specification

1212

PTNPTN  یرون یرون لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

aepdc.ir :: عبنم :: 1401/06/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614656 :: هرازه هرازه :: 1401/06/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  برغ  عیزوت  هکبش  تن )  ) تاریمعت تشادهگن و  هب  طوبرم  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خروم 12/06/1401عبنم هبنش  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614702 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سأر  خروم 13/06/1401  هبنش  کی  زور   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فلش 5616 لباک  تراک adle و  فلش 5616  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص5612745 کرهش  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  رتافد  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک5613250 یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5613314 تن )  ) تاریمعت تشادهگن و  هب  طوبرم  تایلمع  هحفص 7)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5614671( مور رواپ  ) رتنس اتید  ییارجا  تایلمع  یکیناکم و  یقرب و  تازیهجت  نیمأت  یحارط و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

عیزوت عیزوت هکبش   هکبش تنتن ) )  ) ) تاریمعت تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

56165616 فلش   فلش لباک   لباک وو     adleadle تراک   تراک   56165616 فلش   فلش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5614725ATC ONBOARD متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یلزناردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

eauc.setadiran.ir :: عبنم 1401/06/17-08:00عبنم ات 11:00-1401/06/01 زا  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یتراپ هرامش  نالیگ /  ناتسا :  نالیگ /  ناتسا  یلزناردنب  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 1001005230000012 هدیازم :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا دغارچ /  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب   LED ریغژعتم مایپ  یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  یتراپ :  حرش   / 1101005230000024

08:00-1401/06/17 ات 11:00-1401/06/01 زا راشتنا :  خیرات   / 40,000,000,000 یلایر :  شزرا  هیاپ  تمیق  یکینورتکلاو /  یکیرتکلا  مزاول  الاک :  هورگ  نالیگ /  یتراپ : 
08:00-1401/06/17 ات 11:00-1401/06/01 زا داهنشیپ :  لاسرا  تلهم  / 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دغارچ دغارچ تاعطاقت   تاعطاقت یایا   هرط   هرط یاهریت   یاهریت یور   یور ربرب     LEDLED  مایپ مایپ یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

2001095596000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614732 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  هب  دانسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راوید  بصن  تخاس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,006,783,669 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,339,183 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  دالوف  عیانص  هار  هس  زا  دعب  ردنبرس  زاوها  هداج  رتمولیک 11   ، 6177851113 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

نادیم نادیم حطسمه   حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت   L500L500 وو     L300L300 یاهروحم   یاهروحم دید   دید عنام   عنام بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع هب  توعد  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  هلیسونیدب  اذل  .دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  هصقانم  رد  تکرش  هب  تبسن  لیذ ، دراوم  یسررب  هعلاطم و  نمض  دیآ  یم 

 .. تمه و ماما ، راگدای  نارمچ  هقطنم 2  حطس  یاه  هارگرزب  رد  لیردراگ  تشادهگن  تایلمع  - 
 ...( یروت و هلا  لضف  خیش  هارگرزب  دمحا ، لآ  لالج  هارگرزب  داژنکاپ ، راولب  هقطنم 2  حطس  رد  راهنا ) یور   ) تاقحلم یزلف و  لپ  یزلف ، هدرن  بصن  لمح و  تخاس ، - 
رد نارمچ  هارگرزب  وردنت  یاه  سوبوتا  طخ 4  هناماس  ریسم  اه و  هاگتسیا  یاهریگ ) هبرض  اه و  ظافح  یکیفارت ، یدومع  مئالع  یکیفارت ، تازیهجت  بصن  هیهت ، - 

هقطنم 2 هدودحم 
هقطنم 4 حطس  رد  نازابناج  نیلولعم و  هژیو  رباعم  یزاس  بسانم  - 

هقطنم 2  حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  هانپرس  تفاظن  یرادهگن و  ریمعت ، بصن ، تخاس و  - 
هقطنم 2 یاه  هارگرزب  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  شیاپ و  یسرزاب ، تایلمع  - 

هقطنم 2 یاه  هارگرزب  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت  - 
هقطنم 2 حطس  رد  تاقلعتم  و  لیردراگ )  ) یزلف یلوط  یاه  ظافح  هیهت  - 

هقطنم 2 هناگ  یحاون 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت  - 

ددرگ یم  مالعا  لایر »  هصقانم 39٫190٫690,000  رد  هیلوا  دروآرب  غلبم  «، » متفه فیدر  لایر و  هدرپس 587,000,000  غلبم  مراهچ « ، فیدر  هلیسونیدب 

مان هب  دک 234  دابآ  تداعس  هبعش  رهش  کناب  باسح 1004595632  هرامش  هب  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  ای  هدرپس  غلبم  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقطنم 2  یرادرهش 

دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  هنیزه 
یربارت هار و  هبتر 5 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردرد راهنا ) ) راهنا یور   یور  ) ) تاقحلم تاقحلم وو   یزلف   یزلف لپلپ   یزلف ، ، یزلف هدرن   هدرن بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس اهاه -  -  هارگرزب   هارگرزب ردرد   لیردراگ   لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
سوبوتا سوبوتا طخطخ  44   هناماس   هناماس ریسم   ریسم وو   اهاه   هاگتسیا   هاگتسیا یاهریگ ) ) یاهریگ هبرض   هبرض وو   اهاه   ظافح   ظافح یکیفارت ، ، یکیفارت یدومع   یدومع مئالع   مئالع یکیفارت ، ، یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن هیهت ، ، هیهت حطس -  -  حطس

نازابناج نازابناج وو   نیلولعم   نیلولعم هژیو   هژیو رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم هارگرزب -  -  هارگرزب وردنت   وردنت یاه   یاه

1818

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 321 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612724 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طوبرم یاه  رتویپماک  هارمه  هب  زاریش  یرادرهش  فلتخم  ریاود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس نیا  هب 

لایر  دروآرب 24.218.400.000 
دادرارق داقعنا  خیرات  زا  یسمش  لاس  کی  : دادرارق تدم 

تشدلا رصق  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جدرنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.250.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  - 

نامزاس  هناخریبد  فکمه  هقبط  نیربدلخ  کراپ  کی و  یرادرهش  نیب  ام  نامتخاس  نیربدلخ  هارراهچ  یتشهب  دیهش  راولب  زاریش  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
یرادرهش یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

ای یلخاد 420  نامزاس  ینف  دحاو   07132332488 - 07132332353 :: نفلت نفلت
ای 130 131 یناگرزاب هرادا  ای 130  یلخاد 131   400

setadiran.ir shaffaf.shiraz.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004234000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613216 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  تالیش  لک  هرادا  ...و ) گنیروتینام  نیبرود ، هتسب ( رادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناردنزام تالیش  لک  هرادا  ...و ) گنیروتینام  نیبرود ، هتسب ( رادم  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناردنزام تالیش  لک  هرادا  یتعیرش - نابایخ  رسلباب –   ، 4741999798 یتسپ :  دک  رسلباب ،  رهش :  ناردنزام ،  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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

(( ...و ...و گنیروتینام   گنیروتینام نیبرود ، ، نیبرود هتسب ( ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب  ار  تکرش  رد  دوجوم  دیرب  یرادا  نویساموتا  هناماس  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود حطس  متسیس  یربهار  ینابیتشپ   ( دیامن ینابیتشپ  هفقو 

1101091504000308 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
روتکاف 1 دادعت : 

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

نودب  ار  تکرش  رد  دوجوم  دیرب  یرادا  نویساموتا  هناماس  هناماس  دناوتب  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ود حطس  متسیس  یربهار  ینابیتشپ   ( دیامن ینابیتشپ  هفقو 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ  ( ( دیامن دیامن ینابیتشپ   ینابیتشپ هفقو   هفقو نودب   نودب ارار   تکرش   تکرش ردرد   دوجوم   دوجوم دیرب   دیرب یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هناماس   هناماس هناماس   هناماس دناوتب   دناوتب دیاب   دیاب هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ودود حطس   حطس متسیس   متسیس یربهار   یربهار

2 12 1
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سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5613332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET Endpoint Protection Advanced– Protect Entry – 350 سو یو  یتنآ  دشاب  یمن  رظن  دم  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   - User

1101003130000053 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 350 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2222
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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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا همیب  زاس  نومزآ  یجنسرظن و  هناماس  داجیا  یحارط و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000067 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/12 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 

86711310: ینیسح 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

زاس زاس نومزآ   نومزآ وو   یجنسرظن   یجنسرظن هناماس   هناماس داجیا   داجیا وو   یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 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

5613543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس  - تاعالطا یروانف  تازهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003356000019 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب مالعتسا  یمالعا  تسیل  اب  قباطم  - دشاب  ( وین )new لانیجروا و  - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  - 

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

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

لک تروص  هب  تسیاب  یم  الاک  تمیق   - دشاب یم  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   - دشاب یمالعتسا  مالقا  زیر  اب  قباطم  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ددرگ یم  تخادرپ  لک  هرادا  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  زا  سپ  الاک  غلبم   - ددرگ داهنشیپ  روتکاف  غلبم 

8176763337 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یکدور  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37861520-031  ، 37861517-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37861888-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  - BMS متسیس لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000114 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

ینابرق یاقآ  بانج  سامت 24551551  هرامش  تسویپ  تسیل  قبط  - BMS متسیس لاکشا  عفر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس  - - تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تازهجت   تازهجت ناونع : : ناونع 2424

BMSBMS متسیس   متسیس لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 2525
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روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون 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

5613872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003031000022 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبا  عتارم و  اهلگنج   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

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

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعیبط یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع ششوپ   ششوپ تارغت   تارغت ماگنهب   ماگنهب شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 88 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ef9unefmuwtdw?user=37505&ntc=5613872
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5613872?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ و حرش  اب  قباطم  ینابیتشپ و  لاس  هارمهب 2  لاس  تدم 2  یارب   kasper sky و padvish سوریو یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ یمالعتسا  طیارش 

1101090181000041 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   DVD عون  kaspersky Endpoint Detection and Response یتینما ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نایار نیودت  سراپ  طابترا  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  نایار  نیودت  سراپ  طابترا  شرتسگ 

هتسب 120 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1350 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
ینمیا یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD عون  KASPERSKY Hybrid Cloud Security, Server سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

KASPERSKY هدنزاس عجرم  هیسور  هدنزاس  روشک   KASPERSKY یتراجت مان  رازفا  امزآ  نمیا  هکبش 
هتسب 40 دادعت : 

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

یمالعتسا طیارش  تامدخ و  حرش  اب  قباطم  ینابیتشپ و  لاس  هارمهب 2  لاس  تدم 2  یارب   kasper sky و padvish سوریو یتنآ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ

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

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

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 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

5614277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003356000023 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ارجا دشاب و  ربتعم  یتناراگ  اب   new لانیجروا و دیاب  الاک  - 

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

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

لیوحتدشاب یم  تخادرپ  لباق  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  زا  سپ  روتکاف  غلبم  تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیولوا  رد  یموب  هدننک  نیمات  تسا  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  دشاب  یم  ناهفصا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  لحم  رد  الاک 

8176763337 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یکدور  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37861520-031  ، 37861517-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37861888-031 :: 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

یرادهگن و5612954 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ 

هحفص 57) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

پمپ5614664 گنیروتینام و - )...  لرتنک و  متسیس  یاراد   ) ماخ تفن  ریطقت  تولیاپ  هاگتسد  نیمات - 
 ... Bartom Absolute Capacitancc و مویکو  -

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هداد هداد زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 2828

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

5612790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردیرازیالا هاگتسد  روتینام  نیرکسا و  چات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000049 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک  بونج  یانیسر  متسیس  شیاپ  هدنزاس  عجرم   DEMAND-851150C7 لدم  in 15 نیرکسا چات  یلنپ  یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

بونج یانیسر  متسیس  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   RESPINTCH
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردیرازیالا ردیرازیالا هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام وو   نیرکسا   نیرکسا چات   چات ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

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

5613093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Advantech ADAM 4051 Digital Input تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000490 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADVANTECH یتراجت مان   ADAM-4015T-AE لدم  PLC هاگتسد گولانآ  یدورو  درب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0046671 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

plc یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1401/05/31  : تیاس جرد  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

Advantech ADAM 4051 Digital InputAdvantech ADAM 4051 Digital Input ناونع : : ناونع 3030

plcplc ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401917 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/08/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ویارد ، وورس  روتوم ، وورس  ناونع : 

1401917 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/26 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "SIEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER SERIES S7 TYPE S7 100/400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002438 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SIEMENS هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   SIMATIC S7-300 نویساموتا لرتنک و  متسیس   PLC هچراپکی هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

نامیلس دجسم  تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 26 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 26  هک  اضاقت  متیآ  یارب 11  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

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

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ویارد ، ، ویارد وورس   وورس روتوم ، ، روتوم وورس   وورس ناونع : : ناونع 3232

P/F "S IEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER SERIES S7 TYPE S7 100/400P/F "S IEMENS" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER SERIES S7 TYPE S7 100/400 ناونع : : ناونع 3333
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUTRONICA متسیس زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002432 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   AUTRONICA یتراجت مان   BS-320 لدم یناشن  شتآ  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع  35 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 35  هک  اضاقت  متیآ  یارب 5  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

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

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5614183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101096347000203 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تسویپ  ریوصت  حرش و  قبط  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - تسویپ ریوصت  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUTRONICAAUTRONICA  متسیس متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

FLOW COMPUTERFLOW COMPUTER ناونع : : ناونع 3535
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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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454963 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  3SB3210-2DA11 یتیعضو هس  چیئوس  روتکلس  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

سنمیز سنمیز   33SB3210 -2DA11SB32 10 -2DA11 یتیعضو   یتیعضو هسهس   چیئوس   چیئوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 3636
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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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454981 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/20هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاتنک روتسیراو  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 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

روتکاتنک روتکاتنک روتسیراو   روتسیراو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3737

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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454970 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو رپمآ 250  چیئوس 5  ورکیم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 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

تلو تلو   250250 رپمآ   رپمآ   55 چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 3838

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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454964 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6AV2123 لدم :  ینش  یاهرتلیف  یلحم  لرتنک  روتینام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 AV2123AV2123 لدم :  :  لدم ینش   ینش یاهرتلیف   یاهرتلیف یلحم   یلحم لرتنک   لرتنک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3939
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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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449133 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC ولبات تاتسومرت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  ولبات ولبات تاتسومرت   تاتسومرت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040
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نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون 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

5614664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... Bartom Absolute Capacitancc و مویکو  - پمپ  گنیروتینام و - )...  لرتنک و  متسیس  یاراد   ) ماخ تفن  ریطقت  تولیاپ  هاگتسد  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  لیوحت  نامز  هدنزاس / روشک  یلام / ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  ملق  یارب  دک  ناریا  هئارا  / ددع دادعت 6  هب  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا 

1201092179000762 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  یمازلا  لیوحت  نامز  هدنزاس / روشک  یلام / ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  ملق  یارب  دک  ناریا  هئارا  / ددع دادعت 6  هب  ملق   3 - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

NO 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادابآ ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  لیوحت  نامز  هدنزاس / روشک  یلام / ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  ملق  یارب  دک  ناریا  هئارا  / ددع دادعت 6  هب  ملق   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

Bartom AbsoluteBartom Absolute مویکو   - - مویکو پمپ   پمپ وو - )...  - )...  گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاراد   یاراد  ) ) ماخ ماخ تفن   تفن ریطقت   ریطقت تولیاپ   تولیاپ هاگتسد   هاگتسد نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو   CapacitanccCapacitancc

4141

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

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

زا 88 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xdjl9dfb7vk6w?user=37505&ntc=5614664
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5614664?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5613341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/06/09 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 4242
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TYCO MCP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000492 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمیا یاه  هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   MCP لدم یلومعم  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

داگراساپ
ددع 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TYCO MCPTYCO MCP ناونع : : ناونع 4343
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5613984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شبپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

1101090614000786 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناحم زورهب  سدنهم  یاقا  هورگ 4  - رواشم  نیسدنهم   88730263 نفلت : 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1129-PHD-95540-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-06-03هرامش عورش 31-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیش  اتید  کرادم و  اضاقت ،  قبط  موف  نزخم  نودب  یناشن  شتآ  زاس  موف  جیکپ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  لماک و  بصن  تخاس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

موف موف نزخم   نزخم نودب   نودب یناشن   یناشن شتآ   شتآ زاس   زاس موف   موف جیکپ   جیکپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لماک   لماک بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ زاین  دروم  حرش  قبط  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  یناشن و  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000401 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  لاچوت  شتآ  سرداد  هدنزاس  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لیتسا  سنج  لدم 6100   50x20x20 cm زیاس یناشن  شتآ  یردوپ  لوسپک  الاک :  مان 

هنایمرواخ نیسکا  نمیا 
ددع 24 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  لقادح 30  یلام  دانسا  تخادرپ 

دشابیم یمازلا  ربتعم  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  تسویپ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

هیلوا هیلوا یاه   یاه کمک   کمک هبعج   هبعج وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4646
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5614190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هدننک  شوماخ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000403 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 130 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  لقادح 30  یلام  دانسا  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  ربتعم  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  تشویپ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5613881AUTRONICA متسیس زاین  دروم  مالقا  هحفص 24)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4747
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  رصعیلو -  نادیم  هبعش  زاین  دروم  هکبش  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101004961000024 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 1 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

همه  . دنکیمن تخادرپ  اه  هنومن  دات  مدع  تروص  رد  یغلبم  چیه  کناب  دشابیم -  هدننک  نمات  هدهع  هب  تسویپ  لیاف  قبط  اه  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسین لوبق  لباق  دنارگل  دنرب   . دشاب  lszh دیاب لباک  دروک و  چپ  دشاب -  قیرح  دض  دنرب و  کی  زا  دیاب  الاک 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا دشابیم .  .  دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رصعیلو -  -  رصعیلو نادیم   نادیم هبعش   هبعش زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک  

4848
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زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنیزه  هیلک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (- مهم ) یتسویپ لیاف  قبط  هریغو  وکسیس  یرس 9200  تروپ  هکبش 48  اتید  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  اب  هریغو  بصنو  لمح 
1101003713000014 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960-24PEL لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هریغو  بصنو  لمح  اه  هنیزه  هیلک  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  (- مهم ) یتسویپ لیاف  قبط  هریغو  وکسیس  یرس 9200  تروپ  هکبش 48  اتید  چیوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق  ، دشابیم هدنشورف 

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغو هریغو وکسیس   وکسیس   92009200 یرس   یرس تروپ   تروپ   4848 هکبش   هکبش اتید   اتید چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 4949
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ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  هژورپ  لحم  زا  دیدزاب  - سابعردنب - گم یصاصتخا 100 تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاضر یاقآ  یگنهامه 09037137155  تهج 

1101090324000017 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
نیسکا

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914918699 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نابایخ  نایگنهرف  یوک  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334017-076  ، 31010000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31011001-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1118-PHS-15213 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  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

گمگم 100100 یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 5050

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151
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یرتسگداد لک  هرادا   :: 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 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

5612980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB تروپ ود   KVM چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004137000073 زاین :  هرامش 

یرتسگداد لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  دعب  هام  کی  هیوست  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917673169 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  یزکرم  نامتخاس  اطع - ) هجاوخ   ) نارمچ راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32161212-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33317890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USBUSB  تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چوس چوس ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  کرادم و  قبط   22 زیاس  LG لدم روتینام  لدم MF3010 و  canon رگپاچ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005801000132 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF 3010 لدم یرزیل  یپک  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
CANON COMPANY

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام  2 زا دعب  یتخادرپ   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

canoncanon  رگپاچ رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  تیفرظ 1.2TB و  اب   Cisco کسید دراه  ددع  هد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

Product: UCS-HD12TB10K12N
Description: 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

1201001007000094 زاین :  هرامش 
( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

: ریز تاصخشم  اب  تیفرظ 1.2TB و  اب   Cisco کسید دراه  ددع  هد  - 

Product: UCS-HD12TB10K12N
Description: 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

هعارا  . دیریگب سامت  ینیدباع 27935342  یاقآ  اب  تمیق  زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   . دشابیم زور  باسح 60  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلامج  09102215022 زادرپراک دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938188-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CiscoCisco  کسید کسید دراه   دراه ددع   ددع هدهد   ناونع : : ناونع 5454
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت 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

5613002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب  تیفرظ 1.2TB و  اب   Cisco کسید دراه  ددع  هد  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

Product: UCS-HD12TB10K12N
Description: 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

1201001007000095 زاین :  هرامش 
( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

: ریز تاصخشم  اب  تیفرظ 1.2TB و  اب   Cisco کسید دراه  ددع  هد  افطل  - 

Product: UCS-HD12TB10K12N
Description: 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
10 10 دادعت : 

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

27935333 یمیهاربا سدنهم  یاقا  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  رابنا  هب  الاک  لاسرا  .دشابیم  زور  باسح 60  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  دوش  هتفرگ  سامت  یدباع 27935342  سدنهم  یاقاای 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938188-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CiscoCisco  کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5613061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002748 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا تراجت  قداص  هدننک  هضرع  عجرم   BELDEN یتراجت مان   12CSM لدم  m 305 لوط  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 5656
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 88 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k693k8rkv4ezc?user=37505&ntc=5613061
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5613061?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PWR-c45- گنیچیئوس رواپ  *** هاگتسد دادعت 3   PWR-c45-1400ac-cisco 4507r گنیچیئوس رواپ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 2  4200ac-cisco 4507r+e

1101092447000610 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
هشارت نیترآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-4200ACV لدم هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  الاک  تاصخشم  رکذاب  روتکاف  شیپ  تسویپ  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PWR-c45-PWR-c45- گنیچیئوس گنیچیئوس رواپ   رواپ *** *** هاگتسد هاگتسد دادعت  33   دادعت   PWR-c45- 1400ac-c isco 4507rPWR-c45- 1400ac-c isco 4507r گنیچیئوس گنیچیئوس رواپ   رواپ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد 22 دادعت   دادعت   4200ac-c isco 4507r+e4200ac-c isco 4507r+e

5757
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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

5613494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  اب  قباطم  لخاد  تخاس  هدنریگ ) ددع  هدنتسرفددع و 20 20) هلاناک  4 یرون ربیف  لدبم  ملق  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001475 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

ریوصت
هاگتسد 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3117623-0912  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0020712 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

intel pro/1000 mt dual server adapter یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیاس 1401/06/01 رد  جرد  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

هلاناک هلاناک   44 یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

intel pro/1000  mt dual server adapterintel pro/1000  mt dual server adapter ناونع : : ناونع 5959
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401377 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاوریاف هاگتسد   srx5600-fltr ینف هرامش   juniper کرام رتلیف  ناونع : 

1401377 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5613728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  )GPRS مدوم بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناهام  ههام و  تخادرپ 5

1101007003000075 زاین :  هرامش 
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SGMD لدم  GPRS یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   s rx5600 - fltrs rx5600 - fltr ینف   ینف هرامش   هرامش   juniperjuniper  کرام کرام رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 6060

GPRSGPRS مدوم   مدوم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 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

5613849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003356000024 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب ربتعم  یتناراگ  اب   new لانیجروا و دیاب  الاک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتدشاب یم  تخادرپ  لباق  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  زا  سپ  روتکاف  غلبم  تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیولوا  رد  یموب  هدننک  نیمات  تسا  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  دشاب  یم  ناهفصا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  لحم  رد  الاک 

8176763337 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یکدور  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37861520-031  ، 37861517-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37861888-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 6262
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5614045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هرامش 09105234017  اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج  یتسویپ  لودج  قبط  رتنساتید  هکبش و  ینابیتشپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  هدازردیح  سدنهم 
1101050288000069 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هئارا 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنساتید رتنساتید وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   / هاگتسد کی  کیتورکیم /  کرام   SFP Module:GLC -LH-SM هارمه هب   CCR1009-7G-1C-1S  + لدم رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101094897000898 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیمن و دیئات  دروم  یتکرش  تمرف  اب  یراذگ  تمیق  هنوگره.دشابیم  دیئات  دروم  رادیرخ  تسویپ  مالعتسا  اب  افرص  هناماس  رد  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یرابتعا  شورف  اب  دیرخ  تیولوا  .دشابیم  ههامود  یرابتعا  یدقن و  تروص  هب  الاک  دیرخ.ددرگیم  یعطق  لاطبا 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  / / هاگتسد هاگتسد کیکی   کیتورکیم /  /  کیتورکیم کرام   کرام   SFP Module:GLC -LH-SMSFP Module:GLC -LH-SM  هارمه هارمه هبهب     CCR1009-7G- 1C- 1SCCR1009-7G- 1C- 1S  + + لدم لدم رتور   رتور ناونع : : ناونع 6464
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5614218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  لمعلاروتسد و  تامدخ ، حرش  قباطم  هاگتسیا  هد  سنارت  گنیدنارگ  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000889 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  لمعلاروتسد و  تامدخ ، حرش  قباطم  هاگتسیا  هد  سنارت  گنیدنارگ  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155429490 یریم :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33252020-054  ، 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

سنارت سنارت گنیدنارگ   گنیدنارگ یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6565
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ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 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

5614292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003356000022 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب ربتعم  یتناراگ  اب   new لانیجروا و دیاب  الاک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحتدشاب یم  تخادرپ  لباق  تاعالطا  یروآ و  نف  دحاو  دات  زا  سپ  روتکاف  غلبم  تسا  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیولوا  رد  یموب  هدننک  نیمات  تسا  یمازلا  اتفا  یهاوگ  هئارا  دشاب  یم  ناهفصا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  لحم  رد  الاک 

8176763337 یتسپ :  دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یکدور  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37861520-031  ، 37861517-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37861888-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس ناونع : : ناونع 6666
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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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454969 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای 2 زاب  لامرن  تکاتنک  اب 2  چیئوس ،  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
5 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455039 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/12هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 ایای   زاب   زاب لامرن   لامرن تکاتنک   تکاتنک   22 اباب   چیئوس ،  ،  چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 6767

44 دادعت :  :  دادعت اهاه  کک   چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 6868
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا 1401  - 5-107 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614698 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

3 رببآو رهبا 9  یواوه  یاتید  ملسا  ید  ددع  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن و5612954 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ 

هحفص 57) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاس5613369 نومزآ  یجنسرظن و  هناماس  داجیا  یحارط و  تامدخ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5613378 مالقا  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5613604 متسیس  تازیهجت  یرادهگنو  یزادنا  هار  بصن و  ، زاین دروم  تازیهجت  مزاول و  دیرخ 
تاسیسات نکاما و  یریوصت  تراظن 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5613755BMS متسیس لاکشا  هحفص 17)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعیبط5613872 عبانم  یاه  هصرع  ششوپ  تارغت  ماگنهب  هحفص 17)شیاپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5613885 نیب  رود  یارجا  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداد5614277 هحفص 17)زکرم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یواوه یواوه یاتید   یاتید ملسا   ملسا یدید   ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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 یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یرادرهش  ییامنهار  یاه  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000152 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  79 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یرازگراب  اضما و  رهم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یتسویپ و  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  حرش  یکیفارت  مئالع  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095935000031 زاین :  هرامش 

دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1700 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  امتح  طبترم  تکرش  همانساسا  ای  زاوج  روتکافشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرادا ) زور  یلا 30   15) یتیعضو تروص  تروصب ، هلحرم  ره  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  یا  هلحرم  تروصب  لاس  نایاپ  ات  راک  یارجا  نامز  تدم 

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز رهش  یاه  عطاقت  ییامنهار  یاه  غارچ  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005220000167 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  گنربش ) رکرام ،  فده (  هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000073 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هلول طوطخ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اناوت  هلول  طوطخ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   120x50 cm زیاس چیپ  نودب  لدم  هلول  طوطخ  دربراک  هداس  رکرام  الاک :  مان 

اناوت
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز رهش   رهش یاه   یاه عطاقت   عطاقت ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 7272

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم گنربش ) ) گنربش رکرام ،  ،  رکرام فده (  (  فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 88 ھحفص 59 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

5612954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادناهار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  اجان و  روهار  سیلپ  ینف  تاصخشم  قباطم 

1101050345000009 زاین :  هرامش 
نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارتسگ هدننک  هضرع  عجرم   AIMS یتراجت مان   GSN-RC401 لدم مراهچ  لسن  تعرس  تافلخت  تبث  یرادار  دنمشوه  هناماس  یکیفارت  جنس  تعرس  الاک :  مان 
سراپ نیون  عیانص  نارتسگ  هدنزاس  عجرم  سراپ  نیون  عیانص 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روهار سیلپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یرادار و  تروص  هب  هناماس  / یزادنا هار  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  سیلپ  دک  ذخا  زا  دعب  تیعضو  تروص  دات  یگدیسر و  هنوگ  ره.دشاب  سیلپ  دک  ذخا  هب  قفوم  کی ،) هرامش  تسویپ   ) اجان

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   ناگیار   ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یرادار   یرادار هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ 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 :
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5613031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   ) تاو 250 و 70  غارچ 150 ،  تهج  روتینگیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناهام  تروص  هب  ههام و  تخادرپ 8  نامز  تدم 

1101007003000073 زاین :  هرامش 
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا داشهر  هدننک  هضرع  عجرم  داشهر  یتراجت  مان  ینابایخ  غارچ   W 150 ناوت  RSA روتینگیا الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
کیرتکلا داشهر  هدننک  هضرع  عجرم  داشهر  یتراجت  مان  ینابایخ  غارچ   W 250 ناوت  RSA روتینگیا الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

کیرتکلا داشهر  هدننک  هضرع  عجرم  داشهر  یتراجت  مان  ینابایخ  غارچ   W 70 ناوت  RSA روتینگیا الاک :  مان 
ددع 6000 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  / دادرارق هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه.دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ،  مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب وو   ههام   ههام   88 تخادرپ   تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم تسویپ ) ) تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم  ) ) تاو تاو   7070 وو     250250  ،  ، 150150 غارچ   غارچ تهج   تهج روتینگیا   روتینگیا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هناهام   هناهام تروص   تروص

7575
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نوخدیب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.یموینیملآ  رادهگن  دوخ  لباک  رتم   500- تاو یتشپ 250  کال  غارچ  هلک  ددع  دادعت 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101095074000054 زاین :  هرامش 
نوخدیب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییانشور دیش  یسدنهم  تکرش   W 26 ناوت  EB-02 حرط رباعم  ییانشور  دربراک  ینیمز  راکوت  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هیوست.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.یموینیملآ  رادهگن  دوخ  لباک  رتم   500- تاو یتشپ 250  کال  غارچ  هلک  ددع  دادعت 100   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  یلام  دحاو  دیئات  الاک و  ندیسر 

7544187494 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  - ینامیلس دیهش  رادرس  راولب  - نوخدیب رهش  -- یولسع ناتسرهش  - رهشوب هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37363427-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37362505-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5613251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151487 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کچوک  led ییامنهار غارچ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/08 عورش :  خیرات 
1401/05/17 نایاپ :  خیرات 

1401/06/06 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموینیملآ یموینیملآ رادهگن   رادهگن دوخ   دوخ لباک   لباک رتم   رتم   500500 -- تاو تاو   250250 یتشپ   یتشپ کالکال   غارچ   غارچ هلک   هلک ددع   ددع   100100 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7676

کچوک کچوک   ledled  ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7777
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ناغماد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5613362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000054 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  درز  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زقس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5613461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  ربارب  رامش  سوکعم  و   ، هنامز ود  نامرف  هاگتسد  لوژام ،   ، هناخ هس  سوناف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090862000114 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 

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

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا 09189846252 ههام -  کی  هیوست  هدننک -  نیمٌات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناینب -  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681653111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   - یعامتجا نیمات  نامزاس  یوربور  تلاسر  نابایخ  زقس  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36227161-087  ، 36228863-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225125-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7878

رامش رامش سوکعم   سوکعم وو    ، ، هنامز هنامز ودود   نامرف   نامرف هاگتسد   هاگتسد لوژام ،  ،  لوژام  ، ، هناخ هناخ هسهس   سوناف   سوناف ناونع : : ناونع 7979
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5613860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوربور هناگادج  ار  متیآره  تمیق  افطل  ( دشابیم تسویپرد  نآ  نازیموراک  ماجنا  حرش  ) یکیفارت مئالع  ماجناو  بصن  ، ندیچرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیقو  دامرف  مالعا  نآ 

1101005111000084 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ حرش  قبط  1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مالعا  نآ  یوربور  هناگادج  ار  متیآره  تمیق  افطل  ( دشابیم تسویپرد  نآ  نازیموراک  ماجنا  حرش  ) یکیفارت مئالع  ماجناو  بصن  ، ندیچرب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیقو 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PD140E لدم یسرزاب  تکار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000353 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا سیدم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHONIX لدم یتسد  بایزلف  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یلامو  ینف  داهنشیپ  هئارادشابیم  تسویپ  مرف  قبط  زاین  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52125034-061  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ یوربور   یوربور هناگادج   هناگادج ارار   متیآره   متیآره تمیق   تمیق افطل   افطل (( دشابیم دشابیم تسویپرد   تسویپرد نآنآ   نازیموراک   نازیموراک ماجنا   ماجنا حرش   حرش )) یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ماجناو   ماجناو بصن   بصن ،، ندیچرب ندیچرب ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تبث   تبث هناماس   هناماس ردرد   لکلک   تمیقو   تمیقو دامرف   دامرف مالعا   مالعا

8080

PD140EPD140E  لدم لدم یسرزاب   یسرزاب تکار   تکار ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمتشش ناتسرهش  چاگ  یرایهد   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.چاگ یاتسور  رد  لیوحت  رتمیتاس و  تماخض 12  ضرع 30 و  لوط 60 و  هب  ویناک  یسرپ  ینوتب  لودج  ددع  دیرخ 864  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097698000004 زاین :  هرامش 

دمتشش ناتسرهش  چاگ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نوتب زمره  هدننک  هضرع  عجرم   cm 12/7 عافترا  60x35 cm داعبا لدم 600  ویناک  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

ددع 864 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملاس و تلاپ  یور  یدنب  هتسب.دشاب  یفرصم 350  نامیس  رایع  دصرد و  ات 8  رثکادح 6  با  بذج  ات 300 و  یا 280  هناوتسا  یراشف  تمواقم   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..تسا رادیرخ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک.دشاب  هتشذگ  دنتسم  یهاگشیامزا  تیش  نامز  زا  هام  ود  رثکادح  لماک - مویکو  اب 

9651196661 یتسپ :  دک  چاگ ،  یاتسور  دمتشش  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44723277-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44723277-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5614114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرش  قبط  ریسم  یامنهار  یتاعالطا  ولبات  هحفص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000402 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کسید کارا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هدایپ  رباع  ییاوه  لپ  دربراک   10x2 m داعبا یدالوف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 2360 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  هدنشورف  هدهعب  رابنا  ات  راب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  لقادح 30  یلام  دانسا  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  ربتعم  سامت  هرامش  ینف و  روتکاف  شیپ  تسویپ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378111-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.چاگ .چاگ یاتسور   یاتسور ردرد   لیوحت   لیوحت وو   رتمیتاس   رتمیتاس   1212 تماخض   تماخض وو     3030 ضرع   ضرع وو     6060 لوط   لوط هبهب   ویناک   ویناک یسرپ   یسرپ ینوتب   ینوتب لودج   لودج ددع   ددع دیرخ  864864   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5614774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یتلافسآ  یاهریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094500000012 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هگنادراهچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  - دمحا یجاح  نابایخ  - هگنادراهچ - یدیعس هللا  تیآ  هترگرزب  - نارهت رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865376

55279294-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55279293-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس یتلافسآ   یتلافسآ یاهریگ   یاهریگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 8484

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5613199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/06/02 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم  قبط  دروم  یزادنا 2  هار  بصن و  هارهب  دنبهار 

1101005443000059 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رماس ناهفصا   cm 116 عافترا  50x50 cm داعبا یقرب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

 . دادرارق بلاق  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ربتعم یتناراگ  هئارا  زوجم و  یاراد 

.رظان دات  یزادناهار و  بصن و  زا  سپ  ههام  هس  تخادرپ 
.تسیملزلا روتکاف  شیپ  یراذگراب 
مالعتسا هدنرب  اب  اه  هنیزه  هیلک 

تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب 
اب 33011229 33011379 یگنهامه 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: 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

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دروم   دروم   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارهب   هارهب دنبهار   دنبهار هباشم .  .  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

5614245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم کیتاموتا و  برد  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000062 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رد نالیچآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  ضرع  یرتم  لوط   BFT/LINEA لدم گنیدیالسا  رد  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا یرازگراب  دات و  هب  تبسن  سپس  هدومن  هعجارم  مالعتسا  تسویپ  هب  امتح  ینف  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  هدوبن و  رابتعا  یاراد  امش  دانسا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ،

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن و5612954 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ 

هحفص 57) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5613905PD140E لدم یسرزاب  هحفص 57)تکار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم وو   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 88 ھحفص 69 
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5612929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج  تسویپ )  لیاف  ددع  ود  قبط  نویسنادنف  داجیا  یزادنا و (  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفم رتم  عافترا 8  هب  هتسبرادم  نیبرود  لکد 

1101090333000081 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ENLPR-3IR لدم  IP لاتیجید لکد  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج  تسویپ )  لیاف  ددع  ود  قبط  نویسنادنف  داجیا  یزادنا و (  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیفم رتم  عافترا 8  هب  هتسبرادم  نیبرود  لکد 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5613004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000065 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: 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

دیفم دیفم رتم   رتم   88 عافترا   عافترا هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لکد   لکد تهج   تهج تسویپ )  )  تسویپ لیاف   لیاف ددع   ددع ودود   قبط   قبط نویسنادنف   نویسنادنف داجیا   داجیا وو (  (  یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8888

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس 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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/ ییوجشناد یگنهرف  تنواعم  لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
قیقحت یشزومآ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ههام )  تخادرپ 4  تسویپ (  یاهتسیل  اب  قباطم  هقلعتم  تامزاول  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1201094815000003 زاین :  هرامش 
قیقحت یشزومآ  / یئوجشناد یگنهرف  تنواعم  لوفزد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنشورف هدهعب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ههام )  تخادرپ 4  تسویپ (  یاهتسیل  اب  قباطم  هقلعتم  تامزاول  اب  هتسبرادم  نیبرود  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هدش مامت  یاهب  لک  عمج   1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ههام )  تخادرپ 4  تسویپ (  یاهتسیل  اب  قباطم  هقلعتم  تامزاول  اب  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461643993 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگدننار  یئامنهار و  هرادا  بنج  ناگدازآ  یوک  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42426251-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42429537-061 :: 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

هقلعتم هقلعتم تامزاول   تامزاول اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5613340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب ناردنزام  ناتسا  زا  احیجرت  ناگدننک  نیماتو  یتسویپ  لودج  قبط  طبترم  یازجا  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003697000003 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنشاب ناردنزام  ناتسا  زا  احیجرت  ناگدننک  نیماتو  یتسویپ  لودج  قبط  طبترم  یازجا  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یتسویپ لودج  قبط  توافتم  مالقا  دادعت و  اب  متیآ   5 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش میاق  هداج  رتمولیک 5  ناردنزام  سانجا  لیوحت  لحم  ددرگ و  رکذ  یتسویپ  لودج  قبط  دروم  هب  دروم  اهتمیق  اقیقد  یتسویپ  لودج  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09111230884 سامت نفلت  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یسانشاوه  یوربور  یراس  هب 

4849155131 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  تثعب  نابایخ  اضر  ماما  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33395713-011  ، 33137119-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33137120-011 :: 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

طبترم طبترم یازجا   یازجا وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

5613348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک زکرم  رازفامرن  رد  فیرعت  تیلباق  اب  تسویپ  لیاف  قباطم  نیبرود ، هیاپ  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاهنیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت

1101050345000008 زاین :  هرامش 
نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   MIC-7502-Z30B لدم  PTZ Dome هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

/ لیوحت زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشن هب   ONVIF تیاس  Member List رددیاب نیبرود  دنرب   / 30X optical Zoom or better -12X Digital zoom- IR Distance 150 m

.دشاب  IP عون زا  هدیدرگ و  دیق   https://www.onvif.org/about/member-list/

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: 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

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

هکبش هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  هکبش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000129 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214CO لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   RACK 19 یتراجت مان   DBW05-2 لدم هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  لدم 010602   80x50 cm زیاس  PVC سنج گنیکارت  یلخاد  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 450 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  لدم 10767   80x50 cm زیاس  PVC سنج گنیکارت  هجرد  تخت 90  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 450 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

هسنارف هدنزاس  روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  لدم 010603   80x50 cm زیاس  PVC سنج گنیکارت  ینوریب  لاناک  ییوناز  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 350 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

MUTLUSAN هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان  دک 001 044 060015 00 17   60x15 mm زیاس ینیمز  تکاد  دربراک  یکیتسالپ  شوپرد  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   ELECTRIC

ددع 900 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   100x50 mm زیاس تکاد  یکیتسالپ  لاناک  یهار  هس  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع 

ددع 250 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

روشک  MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان  دک 001 047 070004 00 00  تکاد  دربراک  هناخ  راهچ  یکیتسالپ  باق  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس 

ددع 600 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EH لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   mm 56 هرهم عافترا  شوگ  شش  هرهم  عون   M56 یا هناوتسا  چیپ  عون   mm 1560 لک لوط  هرهم  هوزر و  رسود  چیپ  الاک :  مان 

نونف زلف  هدننک  هضرع  عجرم  نونف  زلف  هدنزاس 
ددع 5000 دادعت : 

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

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: 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

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

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

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

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

5613433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یتراظن و  نیبرود  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000077 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ورین  رتسگ  ثادحا  یتراجت  مان   m 6 زیاس مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج   PO6 لدم یگدننار  ییامنهار و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

سراپ یورین  رتسگ  ثادحا  یسدنهم  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
عجرم یتراجت  مان  دقاف   m 6 زیاس  NMK-TC-6 لدم مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج  یگدننار  ییامنهار و  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ریوک رهم  اکین  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رهم  اکین  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 6 زیاس یگدننار  ییامنهار و  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

روکار یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یهجو  تشه  لدم   m 9 زیاس یگدننار  ییامنهار و  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  لمح و  هیارک 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات نکاما و  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  تازیهجت  یرادهگنو  یزادنا  هار  بصن و  ، زاین دروم  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یلامش ناسارخ 

1101001022000883 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

واضماو رهم  نآ  یاهتسویپودادرارق  تاحفص  هیلک  مامضناب  یگدروخ  طخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  یراقفلاوذ  یاقآ  هرامش 09155849029 اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  ماگنه  هناماسرد 

.دوش

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232220-058  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات وو   نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یرادهگنو   یرادهگنو یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ناتسرهش  رظان  دابآ  نیسح  یرایهد   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5613885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ یگنهامه 09356791699  هرامش  تسا  یمازلا  تخادرپ  هوحن  لحم و  زا  دیدزاب  یتراظن - نیب  رود  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراتخم

1101097370000002 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  رظاندابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراتخم یاقآ  یگنهامه 09356791699  هرامش  تسا  یمازلا  تخادرپ  هوحن  لحم و  زا  دیدزاب  یتراظن - نیب  رود  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9315187553 یتسپ :  دک  رظان ،  دابآ  نیسح  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051  ، 42249167-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42249167-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیب   نیب رود   رود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  دوش - گنهامه  سانشراک  اب   DS-2CD2043G2-I نژیوکیاه دنرب  احیجرت " j سکیفزنل لسکیپاگم  تلوب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا یراک  هام  جنپ  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج 

1101090049001958 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  دوش - گنهامه  سانشراک  اب   DS-2CD2043G2-I نژیوکیاه دنرب  احیجرت " j سکیفزنل لسکیپاگم  تلوب 4  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا -  یراک  هام  جنپ  تخادرپ  هوحن 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا دوش - - دوش گنهامه   گنهامه سانشراک   سانشراک اباب     DS-2CD2043G2 - IDS-2CD2043G2 - I نژیوکیاه   نژیوکیاه دنرب   دنرب احیجرت " " احیجرت jj سکیفزنل   سکیفزنل لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 - - تسا تسا یراک   یراک هام   هام جنپ   جنپ تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج

9797
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5614089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسنادنف داجیا  یزادنا و )  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تهج تسویپ (  لیاف  ددع  ود  قبط 

عافترا 8 هب  هتسبرادم  نیبرود  لکد 
دیفم رتم 

1101090333000082 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ENLPR-3IR لدم  IP لاتیجید لکد  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

نویسنادنف داجیا  یزادنا و )  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تهج تسویپ (  لیاف  ددع  ود  قبط 

عافترا 8 هب  هتسبرادم  نیبرود  لکد 
دیفم رتم 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 88 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qssq6kkku5bae?user=37505&ntc=5614089
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5614089?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5614208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بصن  لمح و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000060 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا یرازگراب  دات و  هب  تبسن  سپس  هدومن  هعجارم  مالعتسا  تسویپ  هب  امتح  ینف  تاصخشم  زا  عالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  هدوبن و  رابتعا  یاراد  امش  دانسا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ،

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/6/1هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/6/7عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیحان 2 تیریدم  نامتخاس  یاه  نیبرود  تهج  رادیوف  دنارگل  هکبش  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن و5612954 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ 

هحفص 57) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

نامتخاس نامتخاس یاه   یاه نیبرود   نیبرود تهج   تهج رادیوف   رادیوف دنارگل   دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 100100
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(( 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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095916000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613214 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا  ءایحا  هژورپ   Instrument Cabling & Erection Accessories دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
تیئودناک لباک و  ینیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

کتیریا )  ) ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش  هجو  رد  یکناب  کچ  ای  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
17:00 تعاس : 1401/07/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کتیریا نامتخاس  کالپ 6 -  راطع -  نابایخ  کنو -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   ، 1994643683 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیئودناک5613214 لباک ، ینیس  یشک -  لباک  هحفص 81)یروسسکا  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) bmsbms  " " 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

5613755BMS متسیس لاکشا  هحفص 17)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5613984 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تیئودناک تیئودناک لباک ، ، لباک ینیس   ینیس یشک -  -  یشک لباک   لباک یروسسکا   یروسسکا ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

قیرح5613341 ءافطا  تازیهجت  هحفص 34)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5613984 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 34)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نزخم5614012 نودب  یناشن  شتآ  زاس  موف  جیکپ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  لماک و  بصن  تخاس ، 
موف

هحفص 34) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5614190 ینف  تاصخشم  قبط  هدننک  شوماخ  هحفص 34)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس5614696 یحارط  هژور  - قرب یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هژورپ 
قرب یاه  تسپ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و 

هحفص 7) 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

رابنا5613240 قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5613594TYCO MCP(34 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5613524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000887 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 93 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

تیئودناک5613214 لباک ، ینیس  یشک -  لباک  هحفص 81)یروسسکا  )  accessaccess

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

دیرخ5613524 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 83) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن و5612954 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ 

هحفص 57) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن و5612954 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ 

هحفص 57) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.تسویپ5614063 تاصخشم  قبط  دروم  یزادنا 2  هار  بصن و  هارهب  دنبهار  هباشم .  دک  یاهمتسیسناریا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

.تسویپ5614063 تاصخشم  قبط  دروم  یزادنا 2  هار  بصن و  هارهب  دنبهار  هباشم .  دک  یاهمتسیسناریا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5614105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هدش  هتساوخ  داعبا  قبط  یناشن  شتآ  دات  اب  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

1101090614000787 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف  لیوحت  هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناحم زورهب  سدنهم  یاقا  هورگ 4  - رواشم  نیسدنهم   88730263 نفلت : 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5614105 هتساوخ  داعبا  قبط  یناشن  شتآ  دات  اب  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد 
تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  هباشمدکناریا  تسویپ  هب 

هحفص 84) تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ هباشمدکناریا   هباشمدکناریا تسویپ   تسویپ هبهب   هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ داعبا   داعبا قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ دات   دات اباب   رورس   رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم قیرح   قیرح وو   تقرس   تقرس دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

103103
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سولاچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5613815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سولاچ هکبش  تهج  تنیالک  نیت  هاگتسد  دادعت 19  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094773000006 زاین :  هرامش 

سولاچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
.هدش تشویپ  ینف  تاصخشم  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  19 دادعت : 

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

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  اضما و  رهم و  ینف  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  هدهع  رب  لمح  هیارک  - 2

.دنشاب ناتسا  یموب  امتح  اه  تکرش  -3

4661947315 یتسپ :  دک  تمالس ،  نابایخ  ماما   نابایخ  سولاچ  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52229380-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52229380-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.سولاچ .سولاچ هکبش   هکبش تهج   تهج تنیالک   تنیالک نیت   نیت هاگتسد   هاگتسد   1919 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 104104
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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 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5614249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگ  هام  اب 18  hp-M501 DN رگپاچ هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000215 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگ  هام  اب 18  hp-M501 DN رگپاچ هاگتسد  کی  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

 . 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

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

نیبرود5612929 لکد  تهج  تسویپ )  لیاف  ددع  ود  قبط  نویسنادنف  داجیا  یزادنا و (  هار  بصن و 
دیفم رتم  عافترا 8  هب  هتسبرادم 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو5613332 هحفص 17)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.سولاچ5613815 هکبش  تهج  تنیالک  نیت  هاگتسد  هحفص 85)دادعت 19  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یعیبط5613872 عبانم  یاه  هصرع  ششوپ  تارغت  ماگنهب  هحفص 17)شیاپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5613894 یتنآ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یفقس5614089 هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5614249 لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگ  هام  اب 18  hp-M501 DN رگپاچ هاگتسد  کی  هحفص 85)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ هام   هام   1818 اباب   hp-M501  DNhp-M501 DN  رگپاچ رگپاچ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یریوصت5612724 تراظن  یاه  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ، هحفص 16)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5613348 هیاپ  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاهنیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5613604 متسیس  تازیهجت  یرادهگنو  یزادنا  هار  بصن و  ، زاین دروم  تازیهجت  مزاول و  دیرخ 
تاسیسات نکاما و  یریوصت  تراظن 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5613348 هیاپ  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یاهنیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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