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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشجنپ  33   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,139هکس 150 , 000139, 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   131هکس , 100 , 000131 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,800206 سیئوس800, سیئوس کنارف   308,800308کنارف ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,79هکس 000 , 00079, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ,229رالد 100229, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   78لایر ,79078 ,790

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 48هکس ,500 , 00048 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,799, 00012 ,799, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   350دنوپ ,350350 نپاژ350, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 17,7202 17,720

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
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5656))

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

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

زا 71 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 71 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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  " ) یقرب هرکرک   " 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 یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 15  تیاغل  1401/5/30

ناحبس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 13   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619972 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  ریثکت )  روما  اه و  همان  رودص  تبث و  یناگیاب ، پیات ، سراف (  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یمومع  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تاصقانم  یرازگرب  نوناق  قبط  ریز  تاصخشم  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع 

زاریش  مرا  راولب  رد  عقاو  سراف  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یزکرم  داتس  هژورپ  یارجا  لحم  - 
یسمش  هام  راک 12  ماجنا  تدم  - 

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

لایر غلبم 144.574.908.530  هب  راک  ماجنا  دروآرب  - 

لایر  نیمضت 7.229.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  سراف  ناتسا  یعامتجا  هافر  نواعت و  لک  هرادا  زا  ربتعم  یتامدخ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  یاه  تکرش 

لایر هنیزه 1.000.000  تخادرپ 

مرا راولب  زاریش  سردآ  هب  سراف  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یاهدادرارق  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ریثکت ریثکت روما   روما وو   اهاه   همان   همان رودص   رودص وو   تبث   تبث یناگیاب ، ، یناگیاب پیات ، ، پیات یراذگاو   ( ( یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 71 ھحفص 5 
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سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناحبس  :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619977 :: هرازه هرازه 10:00دکدک   تعاس :   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریثکت روما  اه و  همان  رودص  تبث و  یناگیاب ، پیات ، سراف  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یمومع  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یراج  تارابتعا  لحم  زا  هژورپ  رابتعا  زاریش  مرا  راولب  رد  عقاو  سراف  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  یزکرم  داتس  : هژورپ یارجا  لحم 

.تسا  هدیدرگ  نیمأت  سراف  ناتسا 
.دشاب  یم  یسمش  هام   12: راک ماجنا  تدم 

144,574,908,530 یلام :  دروآرب 

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

قاتا 362 اهدادرارق  تیریدم  سراف ، یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  مرا ، راولب  زاریش ، : سردآ داهنشیپ ، فلا )  ) تکاپ یکیزیف  هخسن  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.SETADIRAN.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001028000036 :: 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

5620022 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو  هیال  لاوریاف  متسیس  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،)  ) نیمأت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بو هیال  لاوریاف  متسیس  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،)  ) نیمأت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

17:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبونج جرب  هرامش 1713- - لالقتسا امنیس  یوربور   - رصعیلو نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  ، 1594643118 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

ریثکت ریثکت روما   روما وو   اهاه   همان   همان رودص   رودص وو   تبث   تبث یناگیاب ، ، یناگیاب پیات ، ، پیات ناونع : : ناونع 22

بوبو هیال   هیال لاوریاف   لاوریاف متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ،) ،) دیرخ  ) ) نیمأت نیمأت ناونع : : ناونع 33
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تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/124 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bankmellat.ir :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620226 :: هرازه هرازه تعاس 08:15دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  یتناراگ  هارمه  هب   ip telephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

اهدادرارق تالماعم و  هرادا  مشش -  هقبط  هرامش 380  نامتخاس  تفن -  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: 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

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iust.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620766 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   تاکاپ ج 1401/06/22  ییاشگزاب  تعاس   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هدزای  دادرارق  بلاق  رد  هاگشناد  یاهسلریاو  یلحم و  یاههکبش  یمومع ، یاهرازفامرن  اهرازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/685/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

77208113-77240060-77240421-021456 :: 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

یتناراگ یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     ip te lephonyip te lephony متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یمومع یمومع یاهرازفامرن   یاهرازفامرن وو   اهرازفاتخس   اهرازفاتخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 55
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زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11/م ع یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش   P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ  یسیون  گولاتاک  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجو  راکنامیپ 

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  هجو  زیراو  ای  یدایص  کچ  یکناب /  همانتنامض  تروصب  لایر  نویلیم  غلبم 150  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 113 یقوقح  اهنامیپ و  روما  زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش  ناهفصا  زاریش  هداج  رتمولیک 22   :: سردآ سردآ

56-38171354-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: WWW.SORCI.IRسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621328 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادیلوت یویرانس  یحارط  یگدنسیون و  مارگاتسنیا و  رتسوپ ، ییاوه ، لپ  یحارط   ) کیفارت گنهرف  شزومآ  یاوتحم  اب  یشزومآ  یاه  همانرب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یا هناسر 

هام هدازود  تایلمع  ماجنا  تدم  ...یهگآ  لصا  رد  فیدر   5

مالعتسا  عوضوم  اب  هباشم  طبترم و  هقباس  یاراد  یحارط  یاهتکرش  یتاغیلبت و  یاه  نوناک  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راکنامیپ  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.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

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

P.D.M.SP.D.M.S رازفا   رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت شزومآ   شزومآ یسیون   یسیون گولاتاک   گولاتاک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

یحارط یحارط وو   یگدنسیون   یگدنسیون وو   مارگاتسنیا   مارگاتسنیا رتسوپ ، ، رتسوپ ییاوه ، ، ییاوه لپلپ   یحارط   یحارط  ) ) کیفارت کیفارت گنهرف   گنهرف شزومآ   شزومآ یاوتحم   یاوتحم اباب   یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه همانرب   همانرب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( یایا هناسر   هناسر تادیلوت   تادیلوت یویرانس   یویرانس

77
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40114068 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eepdc.ir :: عبنم :عبنم تلهم نیرخآ   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620957 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم و راشف  یشکلباک   ، ینیمز تسپ  یزاس  هنیهب  نویساموتا و  تیلباق  اب  طسوتم  راشف  یاهولبات  بصن   ، دتنامدپ ینیمز و  یاه  تسپ  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 4 قرب  روما  هدودحم  رد  ییاوه  فیعض  راشف  یاه  هکبش  راتخاس  حالصا  ینیمز و  فیعض 

:: 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

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

58-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wamp.tavanir.org.ir :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621081 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-58 رهشوب سراف و  یاه  ناتسا  تارباخم  گنیچاپسید و  عیزوت ، قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  طوطخ ، تازیهجت  ضیوعت  بصن و  تاریمعت ، یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یشکلباک یشکلباک  ، ، ینیمز ینیمز تسپ   تسپ یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق اباب   طسوتم   طسوتم راشف   راشف یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن  ، ، دتنامدپ دتنامدپ وو   ینیمز   ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع
ییاوه ییاوه فیعض   فیعض راشف   راشف یاه   یاه هکبش   هکبش راتخاس   راتخاس حالصا   حالصا وو   ینیمز   ینیمز فیعض   فیعض وو   طسوتم   طسوتم راشف   راشف

88

تارباخم تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید عیزوت ، ، عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه تسپ   تسپ طوطخ ، ، طوطخ تازیهجت   تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   بصن   بصن تاریمعت ، ، تاریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 71 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5r87vl4w2lr2a?user=37505&ntc=5620957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5620957?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/74ml584nke7br?user=37505&ntc=5621081
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5621081?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:00هرامش  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاس 13:00عبنم  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621331 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(P/F SENSONIC VIBRATION SYSTEM  ) پمپورتکلا شزرل  متسیس  تاعطق  ملق  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  000/000/000/11 هصقانم :  دروآرب  غلبم 

هام  12 راک : یارجا  تدم 
هام  30 نامیپ :  نامز  تدم 

: راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  تسا - یمازلا  ب ،"  " تکاپ اب  هارمه  اضاقتدروم ؛ یالاک  تهج   EP هناماس رد  مان  تبث  دک  ریوصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم همان  یفرعم  هئارا  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 000/000/550 

تاصقانم نویسیمک  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  ییاشگزاب 

02141934 :: نفلت :: setadiran.ir shana.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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 401-2-618.2 مالعتسا  ناهفصا  ناتسا  افبآ  هداد  زکرم  یزاگ  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
، نایح نبارباج  نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  بیرجرازه ، نابایخ  ناهفصا ، یناشن :  هب  ناهفصا  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  هناخریبد  کرادم : دانسا و  لیوحت  لحم 

یتسپ 8168936556 دک 

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

(( P/F SENSONIC VIBRATION SYSTEMP/F SENSONIC VIBRATION SYSTEM  ) ) پمپورتکلا پمپورتکلا شزرل   شزرل متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ملق   ملق   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یزاگ یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 111 1

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و نیدجاو  هب  ناتسزوخ  یرادناتسا  نارحب  تیریدم  نلاس  تاطابترا  ریوصت و  توص ، تخاسریز  یزاسهب  تازیهجت  دیرخ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب ، یم  حالصیذ  ینوناق  عجارم  زا  هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  تیلاعف  زوجم  یاراد  مزال و  ناوت  یاراد  هقباس ، اب 

لایر  2/800/000/000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  عاونا 

یرادناتسا تسارح  هناخریبد  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  : سردآ  :: سردآ سردآ
ناتسزوخ یرادناتسا  ینارمع  روما  یگنهامه  تنواعم  رتفد  ناتسزوخ -  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما  زاوها -  سردآ 

ناتسزوخ یرادناتسا  تلود  هکبش  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا -  یروانف  تیریدم  ناتسزوخ  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما -  زاوها - 

06133360566-0613336021: سامت هرامش   :: 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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009004000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5619955 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناماسو  نب  ناسراف ،  گنرهوک ،  یاهناتسرهش   GIS تاعالطا یناسر  زوربو  تشادرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماسو  نب  ناسراف ،  گنرهوک ،  یاهناتسرهش   GIS تاعالطا یناسر  زوربو  تشادرب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,255,478,000 یلام :  دروآرب 

 100,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,163,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/09/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاکرادت 03832226277 هرادا  یسودرف  عطاقت  یتعیرش  راولب  درکرهش   ، 8817613791 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  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

یرادناتسا یرادناتسا نارحب   نارحب تیریدم   تیریدم نلاس   نلاس تاطابترا   تاطابترا وو   ریوصت   ریوصت توص ، ، توص تخاسریز   تخاسریز یزاسهب   یزاسهب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

GISGIS تاعالطا   تاعالطا یناسر   یناسر زوربو   زوربو تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 1313

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

781-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتسبش دومحم  کراپ  رد   BTS تیاس ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399385 :: 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

ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 140/6/3  زا  دانسا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  ددع  یرتم 8  دروک 3  چپ  لانیرتو و  یجوز  تسپ 100  | PT543 نفلت هاگتسد  کی  لارتناس NS500 و  هاگتسد  کی  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب  سودرف ، غاب  یحیرفت  یگنهرف  هعومجم  هاگشتآ ، هوک  یخیرات  هعومجم  بنج  هاگشتآ ،  نابایخ  هعجارم :  :: سردآ سردآ
یزادرپراک دیرخ و  دحاو 

:: 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

BTSBTS تیاس   تیاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1414

ددع ددع   88 یرتم   یرتم دروک  33   دروک چپچپ   وو   لانیرتو   لانیرتو یجوز   یجوز   100100 تسپ   تسپ | | PT543PT543  نفلت نفلت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو     NS500NS500 لارتناس   لارتناس هاگتسد   هاگتسد کیکی   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Cisco 24Port-29604Port Uplink.1

Switch 12 Port Fiber-Cisco 12 gxx.2
تنرتنیا هب  ربیف  لیدبت  لوژام  ربیف 4. لوژام  . 3

Access Point Xiaomi Dual Band FA.A RackPanel 12Port Fiber Optic-Kent.6
Patch CordFiber 50 cm.7

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  ناهاپس  هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب  سودرف ، غاب  یحیرفت  یگنهرف  هعومجم  هاگشتآ ، هوک  یخیرات  هعومجم  بنج  هاگشتآ ،  نابایخ   :: سردآ سردآ
یزادرپراک و 

:: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/780 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/02 زا : تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانب ریش و  بجع  هغارم ،  یاهناتسرهش  رد  یسم  یرون و  ربیف  یراذگ  هلول  یکاخ و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

ربیف ربیف لوژام   لوژام . . Cisco 24Port-29604Port Uplink .1  Switch 12  Port Fiber-Cisco 12  gxx.2  3Cisco 24Port-29604Port Uplink .1  Switch 12  Port Fiber-Cisco 12  gxx.2  3 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یسم یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1717
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هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/2  دانسا  تفایرد   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kermanshah.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونوفاک هاگتسد  شزومآ 32  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

8337298444 :: 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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010601 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 17   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Data center container یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  یتسیاب  یم  هک  لایر  نیمضت 3.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک  لوا  شقن  تکرش  کناب  تسپ   39222010028673427201

دوب دهاوخ  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

81717828  - 09126330018-81717838 :: نفلت :: tenders.nak-mci.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

یرونوفاک یرونوفاک هاگتسد   هاگتسد   3232 شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

Data center containerData center container ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/53 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/6/2   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات و تارباخم  زکارم  هدودحم  رد  یکنرت  زاین  دروم  حلاصم  هیلک  نیمات  اب  هارمه  هموح  نارهت و  حطس  یاه  یرافح  تمرم و  تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح تارادا 

:: 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

سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups فرصم لحم   ac/p/n :0204430 a100/a036/pew iac چوس کیتاتسا  لرتنک   a036 تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یضاق  هعلق  رهش  بنج  بانیم  هداج  رتمولیک 40  سابعردنب -   :: سردآ سردآ
تسارح دحاو  مود -  هقبط  کالپ 18 -  مهن -  هچوک  جاک -  نادیم  زا  رتالاب  دابا -  تداعس  نارهت -  داهنشیپ :  میلست  لحم 

:: 02122146396-0212147367و 07633554456و07633554376 نفلت نفلت
یلخاد 215و 234و 09171594710-07633564823

:: 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

یکنرت یکنرت زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلک   هیلک نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه اهاه   یرافح   یرافح وو   تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 2020

چوس چوس کیتاتسا   کیتاتسا لرتنک   لرتنک   a036a036 تراک   تراک ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 134-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620305 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصق یلوق  طابترا  یزاس  هنیهب  حرط  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

روپ 2433122137 قیدص   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 136-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/01 زا : تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/01  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620312 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

) رهشمرخ نابایخ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  هیدامتعا -  هبعش  ناریا  همیب  ( FAT بصن یرون و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137 :: 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

طابترا طابترا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب حرط   حرط یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

FATFAT بصن   بصن وو   یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

142-5-1401  - فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/07هرامش ات : تلهم   1401/06/01  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/07عبنم خیرات 1401/06/01  زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوضر یاهنامتراپآ  بونج  دیدج ) یوفاک 61   ) هیئاضر یوک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

2433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 131-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/01 زا : تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/01  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620319 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب بعش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماج  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت هعسوت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137 :: 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

ریثکت5619977 روما  اه و  همان  رودص  تبث و  یناگیاب ، هحفص 5)پیات ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5620022 هیال  لاوریاف  متسیس  تازیهجت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،)  ) هحفص 5)نیمأت یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتناراگ5620226 هارمه  هب   ip telephony متسیس تازیهجت  سنسیال و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع5620766 یاهرازفامرن  اهرازفاتخس و  یرادهگن  هحفص 5)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هیئاضر هیئاضر یوک   یوک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2424

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 71 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tzq67vtzr9jtz?user=37505&ntc=5620314
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5620314?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wkcp73wfccgl4?user=37505&ntc=5620319
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5620319?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5620938P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ  یسیون  گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5621081، عیزوت قوف  لاقتنا و  یاه  تسپ  طوطخ ، تازیهجت  ضیوعت  بصن و  تاریمعت ، یرادهگن ،
تارباخم گنیچاپسید و 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5621328، رتسوپ ییاوه ، لپ  یحارط   ) کیفارت گنهرف  شزومآ  یاوتحم  اب  یشزومآ  یاه  همانرب  یارجا 
( یا هناسر  تادیلوت  یویرانس  یحارط  یگدنسیون و  مارگاتسنیا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  زور  هد  تدم  هب  تاداهنشیپ   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14/30  مود -  تبون 

5619832 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  تهج  شرف  کولب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رهش ،  حطس  رباعم  تهج  شرف  کولب  دیرخ  دراد  رظن  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 241  53241010 :: 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تهج   تهج شرف   شرف کولب   کولب دیرخ   دیرخ 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 :
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   ) یمومع هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0020  / :: م آ ج یهگآ یهگآ هرامش   تروصبهرامش یفیک  یبایزرا  مالعتسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات خیرات 1401/05/30  حبص  تعاس 08:00  زا  یروضح ) ریغ   ) یکینورتکلا

تعاس 14:00 ات  هصقانم  دانسا  عیزوت  تلهم  خیرات 1401/06/07  - تعاس 12:00 
خیرات

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/06/21 - تعاس 12:00  ات  یروضح ) ریغ   ) یکینورتکلا تروصب 

خروم هبنشکی  زور  تعاس 09:00  ات  رثکادح  لیوحت 

5620026 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود زاف   ) نازیاج هیدیما  روحم  یلصا  هداج  ثادحا  هدنامیقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشاپبآ و حیطست ، ینک ، لاناک  ینک و  یپ  ینیشام ، یتسد و  یکاخ  تایلمع  مزال  یاه  ناکم  رد  حلسم  ریغ  حلسم و  نتب  یاه  ییانب  بیرخت  رصتخم -  حرش 

یاه ولبات  مئالع و  لیردراگ و  بصن  یتلافسآ ، یاه  هیال  ریق و  دودنا  یارجا  ساسا ، ریز  ساسا و  یاه  هیال  یارجا  اه ، هشنارت  فک  ای  اهزیرکاخ  رتسب  ندیبوک 
عطقنم  دتمم و  یشک  طخ  یارجا  ریسم ، یامنهار 

هیدیما  ناتسرهش  یرتمولیک  عاعش 10  رد  یراجاغآ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  هزوح  هیدیما  ناتسزوخ -  تامدخ :  ماجنا  لحم 
هام  یرادهگن 24  هرود  هام و  هژورپ 12  یارجا  تدم 

لایر دروآرب 486.235.171.070 

هافر راک و  نواعت ، هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 4  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهعب اه  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 15.742.703.000  غلبم  یعامتجا - 

 - لایر غلبم 3.200.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب 

اهدادرارق یقوقح و  روما  نامتخاس 300 - یتعنص  ریغ  هطوحم  هیدیما - ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

06152632703 :: نفلت :: www.setadiran.ir http:/iets.mporg.ir www.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( ارآ ناس   ) ناهفصا هار  دازآ  یرادهگن  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم :: 1401/06/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620049 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرجوین راد  لصفم  ینتب  ظافح  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  20.000.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 41 هقبط 4  کالپ 32  ارا  ناس  عمتجم  تمحر  هنارتخد  هسردم  لباقم  هتسدلگ  غاب  نابایخ  هاگداما  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

03132218930 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یلصا   یلصا هداج   هداج ثادحا   ثادحا هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2727

یسرجوین یسرجوین راد   راد لصفم   لصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12494 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10:00هرامش  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620253 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم هارگرزب  هار  سیلپ  ات  مساق  نادیم  لصاف  دح  مظعا  ربمایپ  هارگرزب  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1401/06/02 عورش :  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  :

هقطنم 10 دهشم  یرادرهش   :: سردآ سردآ

05131295804 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروس یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001097883000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:05هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621079 :: هرازه هرازه 12:05دکدک   تعاس :   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساملس  ناتسرهش  هروس  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هروس  یاتسور  رباعم  یراذگلودج  تلافسآ و  یزاسریز و  یارجا 

هروس یاتسور  رباعم  یراذگلودج  تلافسآ و  یزاسریز و  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هروس  یاتسور  رباعم  یراذگلودج  تلافسآ و  یزاسریز و  یارجا  نیمضت :  تاحیضوت 

تعاس 15:00  1401/07/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ساملس  رهش : 

 5891114783 یتسپ :  دک 
هروس یاتسور  ساملس 

:: 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

ربعم ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2929

اتسور اتسور رباعم   رباعم یراذگلودج   یراذگلودج وو   تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005547000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5621300 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبانم لحم  زا   ) لاس 1401 یرادهار  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  لایر   41.302.587.150 هیلوا دروآرب  غلبم  هب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یلخاد

.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  دقاف  هژورپ  نیا 
ناتسدرک  ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تکرش هصقانم  رد  دنناوت  یم  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  ای  هبتر 5  لقادح  یاراد  ناراکنامیپ  دشاب و  یم  ینارمع  هژورپ  تیلاعف  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.ددرگ  یم  هبساحم  ینارمعریغ  یاه  حرط  ساسا  رب  تاروسک  دشاب و  یم  یلخاد  عبانم  هژورپ  رابتعا  نیمأت  لحم  .دنیامن 

41,302,587,150 یلام :  دروآرب 

لایر   2,065,129,358 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  لباق  دقن )  هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

( یذغاک ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ یاه  تکاپ  دانسا  افرص 
.تسین " شریذپ  دروم  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا یاضما  دقاف  دانسا  و 

14:00 تعاس : 1401/08/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش تسارح  هرادا  عماج - دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس - ناتسدرک -  ، 6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3131

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619870 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  : هژورپ ءارجا  لحم 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: 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

ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001195000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  تعاس 08:00  خیرات 02/06/1401  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
.زور تدم 5  هب  رهظ  زا  دعب  تعاس 19:00   1401/06/06

bmi.ir :: عبنم تعاس 19:00عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620113 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  هژورپ :  ءارجا  لحم 

: راکنامیپ شریذپ  طیارش 
یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  برد و  یزادنا  هار  بصن و  ینابیتشپ و  ءارجا ،  یحارط ،  شورف ،  هقباس  یاراد   ـ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3232

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5619985 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   GPON هژورپ یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000121000129 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891113 یتسپ :  دک  کی ، / کالپ  زوریناوه  راولب  لوا  رتمولیک  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31218032-034  ، 31218000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32810503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش ناسارخ  ناتسا  حطس  رد  ناریا  همیب  کینورتکلا  یبناج  لیاسو  هکبش و  اه و  هنایار  زا  ینابیتشپ  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001381000004 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

) تاعالطا یروانف  دیلوت  یرادرب  هرهب  هناورپ  یا 3 - هنایار  رازفا  مرن  تبث  یهاوگ  یکیتامروفنا 2 - تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  - 1 طیارش :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  ار  ناریا  همیب  اب  هنیمز  نیا  رد  یراکمه  لاس  هقباس 5  روشک 5 - یا  هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  - 4 رازفا )  مرن 

 : یتسپ دک  ناریا ،  همیب  یزکرم  نامتخاس  رویرهش -  هارراهچ 17  هب  هدیسرن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414795331

31905080-058  ، 32245033-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245033-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   GPONGPON  هژورپ هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3535

کینورتکلا کینورتکلا یبناج   یبناج لیاسو   لیاسو وو   هکبش   هکبش وو   اهاه   هنایار   هنایار زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا همیب  هبعشرد  میقم  تروص  هب  یلامش  ناسارخ  حطس  رد  ناریا  همیب  هکبشو  اه  هنایار  زا  یرادهگن  سیورس  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هام  7 تیاغل 1401/12/29 (  خرومزا 1401/06/01

1101001381000005 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

) تاعالطا یروانف  دیلوت  یرادرب  هرهب  هناورپ  یا 3 - هنایار  رازفا  مرن  تبث  یهاوگ  یکیتامروفنا 2 - تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  - 1 طیارش :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  ار  ناریا  همیب  اب  هنیمز  نیا  رد  یراکمه  لاس  هقباس 5  روشک 5 - یا  هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  - 4 رازفا )  مرن 

 : یتسپ دک  ناریا ،  همیب  یزکرم  نامتخاس  رویرهش -  هارراهچ 17  هب  هدیسرن  یقرش -  یناقلاط  نابایخ  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414795331

31905080-058  ، 32245033-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245033-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا همیب   همیب هبعشرد   هبعشرد میقم   میقم تروص   تروص هبهب   یلامش   یلامش ناسارخ   ناسارخ حطس   حطس ردرد   ناریا   ناریا همیب   همیب هکبشو   هکبشو اهاه   هنایار   هنایار زازا   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع
(( هام هام   77  )  ) 140 1/12 /29140 1/12 تیاغل  29/ تیاغل 1401/06/0 1140 1/06/0 1 خرومزا   خرومزا
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110047  هرامش  نفلت ) سنسیال   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003762 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هتسب 90 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

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

هتسب 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نفلت نفلت سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3838
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5620348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

1401/06/05 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نازیراک نازیراک هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3939
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5620397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا 42 رتالاب  زیاس  تمیق  مالعا  تروص  رد  ددرگ  تمیق  مالعا  چنیا  زیاس 42  طقف  افطل   ) چنیا  42 یتعنص ) ) یتظافح روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دش دهاوخ  هتفرگ  هدیدان  زاین  هب  خساپ  نآ  چنیا 

1201003101000123 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح و )...  ) یبناج یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هنومن  ددع  کی  لاسرا 

دشاب  یمن  شریذپ  دروم  هنومن  اب  الاک  تقباطم  مدع  تروص  رد 
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  هباشم و  ریغ  هطوبرم و  دک  ناریا  هئارا  هیهت و 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   4242 یتعنص ) ) یتعنص )) یتظافح یتظافح روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4040
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخدانسازا تخادرپدشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقفو  هباشمدک  ناریا  نمضرد  تسویپ  مالعتسا  گرب  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلادادرارق نتسبو   1403/06/26 دیسررسو 005 ءازخااب

1101005117000781 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HOPF هدنزاس عجرم  یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات  نامز  میظنت  دربراک  لدم 6842  هعطق  تعاس  الاک :  مان 
( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت  اهتسپ و  تخاس 

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

رسدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  مالعا   . تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لحمرد ...  هیلختو  الاک  یسرزاب  همیب و  لمح و  هنیزه  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  26/06/1403 دیسررساب 005 ءازخا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  .دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یرتم هلت   هلت وو   نویساموتا   نویساموتا یاهولبات   یاهولبات نامز   نامز میظنت   میظنت دربراک   دربراک   68426842 لدم   لدم هعطق   هعطق تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 4141

تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 4242
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.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشاب ) یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0134002 یاضاقت  تالاصتا - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003767 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   cylinder head gasket of Cummins diesel engine تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   BODY-THROTTLE یتراجت مان   E23 وسوم روتوم  تخوس  متسیس  لماک  زاگ  هچیرد  الاک :  مان 
تسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   piston lip seal تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   Wireless Drum Controller XBOX 000197-939 لدم یکشم   Drum Set لرتنک هتسد  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

تعنص دار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هدند  لاصتا  عون   in 2\1 زیاس  POPPET لدم لیتسا  کیتاموتا  نک  عطق  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زاین  دروم  یالاک  دنشاب ) یم  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0134002 یاضاقت  تالاصتا -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52444848 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDP لیوحت مرت  اب   YASKAWA یقرب روتیوچکا  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDPDDP  لیوحت لیوحت مرت   مرت اباب     YASKAWAYASKAWA  یقرب یقرب روتیوچکا   روتیوچکا ناونع : : ناونع 4343

لوا لوا راب   راب ءادهش - - ءادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یارب   یارب یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوا راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004020000238 زاین :  هرامش 

دابا سراپ  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شتآ سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک  یدنب  هتسب  عون   Lit 12 تیفرظ عیام  لکش  زاگ  راشف  تحت  بآ  فک و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت
لوسپک 4 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 6 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 12 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 50 تیفرظ راشف  تحت  زاگ  ردوپ و  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان   kg 3 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 2 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد 

.ددرگ تسویپ  ءادهش  ناتسرامیب  مانب  الاک و  دنرب  دیق  اب  روتکاف  شیپ  اموزل 

5698113366 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   - دابآ سراپ  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32731903-045  ، 32723095-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723096-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DP/ب / 249 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/06/02 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/1019:00:00

mashhad.ir :: عبنم 14:30:001401/06/12عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620262 :: هرازه هرازه 1401/06/1310:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، یروآ عمج  لمح ، دیرخراکنامیپ ،  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح دهشم و  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -   1
 --- یناشن شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -   2

 --- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -   3
یتظافح یاه  متسیس  ناگدنشورف -   4

 : نفلت هناخریبد  - دهشم یرهشراطق  یرادربهرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر ،  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب -  هارگرزب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05133030483

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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 مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، یروآ یروآ عمج   عمج لمح ، ، لمح دیرخراکنامیپ ،  ،  دیرخراکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4545
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

5620637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  ناعا  رگناشن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف  هدوب و  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

دشاب شش  زا  کی  تمیق 
1201001083000103 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزرد یاقآ  هرامش 27822735  اب  یگنهامه  هب  زاین  تروص  رد  تسویپ  قباطم  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

پاستاو 09120032931  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا رگناشن   رگناشن ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یلیمکت  تاعالطا  بسک  یتسویپ ، ینف  تاصخشم  لودج  ساسا  رب  یناشن  شتآ  تاجن  کشت  یزادنا  هار  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاوخمزر سدنهم  یاقآ   09358922910 هرامش یریگ  هرامش 

1101050288000043 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  یتراجت  مان   INGESTROM لدم یناشن  شتآ  کشت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاسرا 

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

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  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ تاجن   تاجن کشت   کشت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4747
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

U 4 کر دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000062 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  - 

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

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

تسا هدنشورف  هدهعب  بصن  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ تفایرد  لاسرا و  طخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000037 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 25000000 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

021-82774437/ یریصن سدنهم  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

U 4U 4 کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

کمایپ کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا طخطخ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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ناوارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدومو رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092922000018 زاین :  هرامش 

ناوارس نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

لاصتا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایم  تعنص  لاصتا  هدنزاس  عجرم  کتونیل  یتراجت  مان   ML 141 لدم  4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هنایم تعنص 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

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

تسیل رد  هک  تاصخشمودادعت  دشابیم  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هیلختو و  یریگراب  هنیزه  هیلک  یتسویپ  تسیل  قبطدیرخ  روظنم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوبدنهاوخ تخارپ  لباق  هطوبرم  سانشراکداتو  لاسرزا  سپ  مالقا  دوش  یراذگراب  هناماسرددصرددص  روتکاف  شیپ  میراد  مزال  ار  تسه  تسویپ 

9951743189 یتسپ :  دک  ناوارس ،  تشادهب  زکرم  - یدازآ نابایخ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37623110-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37623110-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدومو مدومو رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 5050
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون 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

5619973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دالیم جرب  یراجت  مود  قبط  رد  رتم  یهاگشیامن 1500 یاضف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000079 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  حرشب  تاناکما  تامدخ و  دوجوم و  یاه  هزاسو  تاناکما  هیلک  اب  دالیم  جرب  یراجت  مود  قبط  رد  رتم  یهاگشیامن 1500 یاضف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور تدمب 9

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: 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  یزاگ  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 A201 تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
A201 PSU,AC SUPPLY

(UPS: فرصم لحم   ) VDC OUT:+20VDC/+-12VDCI+5)
یضاق هعلق  رهش  بنج  بانیم  هداج  رتمولیک 40  سابعردنب -  رد  عقاو  سراف  جیلخ  یزاگ  هاگورین  رابنا  برد  الاک  لیوحت  - 

زج هب  ...و (  ینوناق  ضراوع  هیلکا  یناگرزاب  دوسا  یلامتحا  صیخرتا  یدنب  هتسب  باهذ  بایا و  هعطق  لاسرا  لمح و  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هدنشورف  هدهعب  هدوزفا )  شزرا  رب  تایلام 

تسارح دحاو  مود -  هقبط  کالپ 18 -  مهن -  هچوک  جاک -  نادیم  زا  رتالاب  دابآ -  تداعس  نارهت -  تمیق : داهنشیپ  میلست   :: سردآ سردآ

تاماهبا 07633554376-  - 02122146394 - 02122147367 :: نفلت نفلت
یمساق تقادص و  نیسدنهم  یلخاد 215 و 2340   07633554456

:: 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

یبعکم یبعکم لالا -  -  دیفس   دیفس دنتسا   دنتسا وو   یسوط   یسوط راد   راد هچیرد   هچیرد یاهدنسا   یاهدنسا عبرم - - عبرم یفک   یفک دنتسا   دنتسا هاگشیامن   هاگشیامن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5151

(( UPSUPS :: فرصم فرصم لحم   لحم  )  ) A20 1  A201  A201  PSU,AC SUPPLY (5+VDC OUT:+20VDC/+- 12VDCIA201  PSU,AC SUPPLY (5+VDC OUT:+20VDC/+- 12VDCI تراک   تراک ناونع : : ناونع 5252
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  قباطم  حطس  هدننک  دودحم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف 

رتم  یلا 25  لباک 20  لوط  روانش  مزیناکم  تالایس -  حطس  هدننک  دودحم  چیئوس  دیرخ 
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1201001083000102 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزرد یاقآ  هرامش 27822735  اب  یگنهامه  هب  زاین  تروص  رد  تسویپ  قباطم  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رتم   2525 یلا   یلا   2 020 لباک   لباک لوط   لوط روانش   روانش مزیناکم   مزیناکم تالایس -  -  تالایس حطس   حطس هدننک   هدننک دودحم   دودحم چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تازیهجت تازیهجت -- یرادا یرادا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت - یرادا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003088000025 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتشراب زرمارف  هدننک  هضرع  عجرم   GASKA یتراجت مان   R420F لدم وشک  یرادا 3  زیم  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

ناریاداپ هتخاس  شیپ  تاعطق  هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ   90x40 cm یرادا هناخباتک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
کینوساناپ یتراجت  مان   KX-FP711 لدم سکف  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   P4 UNIT لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
ناریا وکس  تکرش  زا  ناوج  لدم   cm 72 عافترا  103x207 cm داعبا هرفنکی  باوخ  تخت  الاک :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

یکرانا یداهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیبراک  یتراجت  مان   S300 لدم  100x100 cm زیاس نکنوز  یناگیاب  دمک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
اکوت ناریا  هناشاک  لیاسو  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  مانهب  لدم   cm 32 عافترا  200x90 cm داعبا  MDF هرفنکی باوخ  تخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   QUEEN یتراجت مان   QN-7008 لدم لاناک  تشه   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
هشوت رون  یللملا  نیب  هدنزاس  عجرم  هشوت  رون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم  ایاس  یتراجت  مان   Tomcat لدم راخب  یقرب  وتا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نایناریا نیون  راتخاس  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SGC5-7111 لدم هلعش  زاگ 5  قاجا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  دیاب  ربتعم  یتناراگ  اب  زاین  دروم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

1968713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفظ  شبن  کنو  نادیم  زا  رتالاب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88788716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88778333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ طیارش  دادرارق و  بلاق  رد  هکبش  زا  یرادهگن  یا و  هنایار  تامدخ  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000195 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  دیاب  یقوقح  / یقیقح یتیوه  دانسا  همه  دوش و  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  یکینورتکلا  رهم  ءاضما و  اب  یتسیاب  تسویپ  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یداهنشیپ  تمیق  زیلانآ  تسویپ  یناضمر ،  یاقآ  ماهبا 09375646082  عفر  ییوگخساپ  تهج  یطابترا  لپ  .ددرگ  تسویپ  داتس 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نارهوخ هژیو  ) رثوک هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5620373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یایا   هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

هنایار هنایار یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام -- تیلپ تیلپ سیف   سیف   PVCPVC  هحفص هحفص هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش اتید  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004868000006 زاین :  هرامش 

( نارهاوخ هژیو   ) رثوک هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتارباخم  زیرپ  دربراک   45x45 mm تیلپ سیف   PVC هحفص الاک :  مان 
ددع 117 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 27 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24WS-S50 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPF-P12DSC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  تروپ  لنپ 12  چپ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT6 UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 117 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   100x50 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  کنارت  ییاهتنا  شوپرد  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  یلصا  تاصخشم  دنتسه و  هباشم  اهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415615458 یتسپ :  دک  نایرون ،  دیهش  هچوک  یلامش  رویرهش  هدفه  خ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32413815-058  ، 32262860-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32427804-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/6/8هرامش زا 1401/6/2   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس 7821 پیو  نفلت  یشوگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یندل شویراد   02188173624 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

151306 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151306 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تکوسرواپ تکوس harting و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/03/03 عورش :  خیرات 
1401/03/12 نایاپ :  خیرات 

1401/06/05 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

7821782 1 وکسیس   وکسیس پیو   پیو نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 5757

تکوسرواپ تکوسرواپ وو     hartingharting  تکوس تکوس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548012  هرامش  یطابترا ) هکبش  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003757 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   KS41 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548008  هرامش  ریافیتکر ) رژراش   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003754 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریافیتکر ریافیتکر رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110066  هرامش   0LNB PLLKU BAVD الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003760 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهوک یسیئر  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NGR یتراجت مان  لدم 2011   LNB هراوهام هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
.NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LNB یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJR2184HA لدم لاتیجید  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

00 LNB PLLKU BAVDLNB PLLKU BAVD  الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110046  هرامش  گولانآ  ) درب  لدبم و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003761 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  رامش  روحم   Coupl لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گولانآ گولانآ درب   درب وو   لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هکبش  لباک  رتم   33550 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  هدش  رهم  کادم  لصا  لاسرا 

1101001017000414 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30022a لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا هدش   هدش رهم   رهم کادم   کادم لصا   لصا لاسرا   لاسرا تسا ) ) تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   3355033550 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا

6363

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

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

زا 71 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6u4hrkzfdw8df?user=37505&ntc=5620904
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5620904?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج   vibration sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000636 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ASSY-O2 یتراجت مان   E23 وسوم روتوم  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

تاطابترا هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-ANT24PT3 لدم  m 3 لوط  Cable N-type Male هکبش لباک  الاک :  مان 
ناماس شنادارف 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ازجم  تروص  هب  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  یلک  حرش  هدهاشم  تهج  دکناریا ، ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153183339 سامت (- تسویپ لیاف   ) هصقانم طیارش  یاضما  رهم و  - تکرش گربرس 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vibration sensorvibration sensor ناونع : : ناونع 6464
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ناسارخ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003312000076 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  رابنا  فک  ات  هیلخت  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  .ددرگ  یرازگراب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یراک زور  لقادح 20  الاک  لیوحت  زا  سپ  باسح  هیوست 

.دشاب یم  دیرخ  دنیارف  زا  فذح  تکرش و  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع 

یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یاهنادنز  لک  هرادا  خیش -  رتکد  ناتسرامیب  بنج  خیش -  رتکد  نابایخ  دیحوت -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9139963199 : 

37287603-051  ، 37250883-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250883-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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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   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  حرش و  قبط  یتراک  سکامیر  و  ( sender  ) سلنف 0+1 تاو  هدنتسرف 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002798 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم . NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   BUC یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJT8302F لدم لاتیجید  هراوهام  هدنتسرف  الاک :  مان 
ولبات نامرک  هدننک  هضرع 

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

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RMX-03 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  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

83764708-021  ، 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

یتراک یتراک سکامیر   سکامیر وو   ( ( sendersender  ) ) 00 ++11 سلنف   سلنف تاو   تاو   1010 هدنتسرف   هدنتسرف 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   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454625 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/13هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 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

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1270-14010679 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401-06-06هرامش خیرات 03-06-1401 زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5621400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تراک  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

یگدننار5620255 تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 53)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

اهاه  کک چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 6767

یتارباخم یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ5620389 لیاف  تاصخشم  قبط   GPON هژورپ یزادنا  هار  هحفص 23)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5620453 یبناج  لیاسو  هکبش و  اه و  هنایار  زا  ینابیتشپ  یرادهگن  هحفص 23)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5620532 یلامش  ناسارخ  حطس  رد  ناریا  همیب  هکبشو  اه  هنایار  زا  یرادهگن  سیورس  ، ینابیتشپ
( هام  7 تیاغل 1401/12/29 (  خرومزا 1401/06/01 ناریا  همیب  هبعشرد  میقم  تروص 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 26)تالاصتا5621168 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5620966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینوریب سل  چات  دیلک  هحفص  روسناسآ -  نیباک  لخاد  سل  چات  دیلک  هحفص  دیلک ،  هحفص  ناونع : 

14011825 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینوریب ینوریب سلسل   چات   چات دیلک   دیلک هحفص   هحفص روسناسآ -  -  روسناسآ نیباک   نیباک لخاد   لخاد سلسل   چات   چات دیلک   دیلک هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 12:30  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمآ گنر  تایلمع  یراتشون و  فورح  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییزج ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا 

ییزج ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رتم  زا 2  رتمک  یراتشون  فورح  ییامنهار و  یسدنه ،  لاکشا  یارجا 
ییزج ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رتم  زا 2  رتشیب  یراتشون  فورح  ییامنهار و  یسدنه ،  لاکشا  یارجا 

ییزج ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رهش  حطس  رد  یروحم  یشک  طخ  یارجا 
ییزج ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  یدعب  هس  صاخ و  لاکشا  اب  امرفراک  حرط  قبط  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا 

ییزج ود  گنر  ماف  عون  ره  اب  تک  پات  اب  هیال  کی  رد  رهش  حطس  رد  امرفراک  حرط  قبط  ریگتعرس  یشک  طخ  یارجا 
هام تفه  تایلمع :  ماجنا  تدم 
زاریش رهش  حطس  هدافتسا :  لحم 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  روسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب  راک و 5 % ماجنا  نسح  هدرپس  % 10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620252 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  مایخ و  هاگشناد  دابانس  نیطسلف 18  زودهالک 23  ینایدفسا  ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج 35 مایخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

31293081 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع وو   یراتشون   یراتشون فورح   فورح وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 7171

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7هرامش  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620255 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33448472-051 :: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه درس  هژیو  عون  زا  راگدنام  دنرب  اب  نورکیم  تماخض 800  اب  رتم  یتناس  ضرع 15  اب  یروحم  یکیفارت  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوط 12000  هب  دیبسالگ 

1101094584000012 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نیهمرچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 2750 دادعت : 

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

.دشاب یم  طسق  دنچ  رد  یطاسقا و  تروص  هب  باسح  هیوست   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  مالعتسا  لماک  تایئزج  *

( یرایتخا ) .دامن یریگراب  هناماس  رد  اددجم  ندرک  رپ  زا  دعب  دولناد و  ار  تسویپ  لیاف  ادتبا  *

8475133111 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ءادهش  نادیم  هر  ماما  راولب  نیهمرچ  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52554869-031  ، 52552444-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52552253-031 :: 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 تافلخت   تافلخت تبث   تبث کرحتم   کرحتم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7272

رتم رتم یتناس   یتناس   1515 ضرع   ضرع اباب   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بونج  زکرم و  رامش  ددرت  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هعسوت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000083 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000086000021 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینانر  نایقداص  یلعدمحم  هدنزاس  عجرم  دنلزر  یتراجت  مان  یعبرم  رتم  زیاس  ینهآ  سنج  جک  رس  لدم  یراوید  ظافح  یدومع  هدرن  الاک :  مان 

ینانر نایقداص  یلعدمحم 
عبرم رتم  20 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  انروس  حرط   W 48 ناوت یدیشروخ   LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

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

کیئازوم دزی  هدنزاس  عجرم  دک 102   E سالک کی  هجرد   30x30 cm داعبا هداس  یسوط  یطایح  ینیشام  کازوم  الاک :  مان 
عبرم رتم  20 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
تعنص هماپآ  هدننک  هضرع  عجرم  ظافح  هماپآ  یتراجت  مان   3/6x1 m زیاس  XGT-1000-6X-I لدم لباترپ  ینوئدراکآ  دنب  هار  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دابآ  مرخ  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814993473 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  راولب  یاهتنا  نمهب  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33206501-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226506-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5620682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم یامنهار  یاهولبات  هیاپ  یزیمآ  گنر  لیردراگ و  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000017 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 9 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاک تکرس  یزاسراکشآ  تهج  هیاپ  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000243 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع 7676

هاک هاک تکرس   تکرس یزاسراکشآ   یزاسراکشآ تهج   تهج هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 15 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5620032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(130W-220K  ) کی هجرد  هباشم  ای   LABLE EVOLUS T200 لدم یقرب  برد  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002783 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  الاب  ژاتلو  ربارب  رد  یکینورتکلا  یاهتمسق  تظفاحم  دربراک   RAIL Arrest لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب برد   برد درب   درب ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یعامتجا  نیمات  ظفاح  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5620218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد تومیر  کیتاموتا  یبرس  برد  یبوچ 90*210 یبرس  برد.باق  اب  یبرس 60*40 هشیش.عبرم  رتم  یژولویدار 30  برس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دصرد 09179187967 99 صولخ اب  لیم  برس 2  210*110

1101092526000001 زاین :  هرامش 
زاریش ظفاح  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناهج  هنایمرواخ  بط  نیون  هدنزاس  عجرم   NTKHGS لدم  80x120 cm زیاس یکشزپ  یرادربریوصت  یبرس  ظافح  برد  هشیش  الاک :  مان 
ناهج هنایمرواخ  بط  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لیم  برس 2  راد 110*210 تومیر  کیتاموتا  یبرس  برد  یبوچ 90*210 یبرس  برد.باق  اب  یبرس 60*40 هشیش.عبرم  رتم  یژولویدار 30  برس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  هعشا  یتشن  مدع  تنامض  .دصرد .  99 صولخ

7188639335 یتسپ :  دک  زاریش ،  یعامتجا  نیمات  ظفاح  یصصخت  کینیلک  یلپ  - ناسحا نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36363993-071  ، 36363992-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36363990-071 :: 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

راد راد تومیر   تومیر کیتاموتا   کیتاموتا یبرس   یبرس برد   برد یبوچ   یبوچ یبرس   یبرس برد.باق   برد.باق اباب   یبرس   یبرس هشیش   هشیش  . . یژولویدار یژولویدار برس   برس ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث گنر  اب  یتسویپ  سکع  دوجوم و  هنومن  یتسویپ و  تسیل  قباطم  دنبهار  تافیرشت  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003695000098 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تباث گنر  اب  یتسویپ  سکع  دوجوم و  هنومن  یتسویپ و  تسیل  قباطم  دنبهار  تافیرشت  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دات  دروم  یکشم  بانط  گنر  .دشاب  گنز  دض  دیاب  گنر  ظاحل  زا  اه  هیاپ 

.دوب دهاوخ  هنازخ 1403  دانسا  تخادرپ  هوحن 

5613951851 یتسپ :  دک  دابآ ،  یلع  لپو  نیجج  هکلف  لصاف  دح  ادهش  هارگرزب  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33253512-045  ، 33241070-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232986-045 :: 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

دنبهار دنبهار تافیرشت   تافیرشت هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5620955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یکشزپماد  لک  هرادا  تومیر  اب  یقرب  یوزاب  بصن  هیهت و  یدورو و  شرف  گنس  یلصا ،  برد  یزاسون  یزاسهب و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا

1201003426000043 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  تاحیضوت  - _ 
هدننک نیمات  هدهع  رب  یبناج  یاه  هنیزه  هنوگره  هلاخن و  لمح  ات  لیاسو  ییاج  هباج  زا  هژورپ  هیلک  یارجا  _ 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

دانسا دصرد  هنازخ 26/06/1403 و 40  دانسا  دصرد  یدقن و 60  دصرد  تروص 2  هب  یرادا  لحارم  یط  دادرارق و  مامتا  زا  دعب  قوف  هنیزه   _ :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  تخادرپ  هنازخ 24/10/1403 

دامرف سامت  هرامش 09133265279  هب  یبیسم  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  زا  لبق  _ 

8174835135 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپماد  لک  هرادا  هیریما  کرهش  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37800816-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37812382-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رامش5620597 ددرت  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هحفص 53)هعسوت هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامتخاس5620654 هحفص 53)تاریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تومیر تومیر اباب   یقرب   یقرب یوزاب   یوزاب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یدورو   یدورو شرف   شرف گنس   گنس یلصا ،  ،  یلصا برد   برد یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004170000005 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   PC-220 لدم ریغتم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5619920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

1201050136000583 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  مزاول  - 
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

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

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاک الاک لیوحت   لیوحت ردرد   یناوتان   یناوتان وو   تساوخردزاریغ   تساوخردزاریغ یالاک   یالاک تمیق   تمیق مالعا   مالعا تیلوئسم   تیلوئسم  . . تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
تسا تسا هدننک   هدننک نیماتاب   نیماتاب

8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5619946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تاصخشم  قبط  هطوبرم  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  اب  یکیزیف  تظافح  تازیهجت  دیرخ  هدقن :  ناتسرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .) هباشمدک  ناریا  )

1101005390000455 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   TT INT L یتراجت مان   TT-VG60WD-IR لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تساوخرد  ربارب  هطوبرم  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  اب  یکیزیف  تظافح  تازیهجت  دیرخ  هدقن :)  بالضاف  هژورپ  هدقن (  ناتسرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .) هباشمدک  ناریا   ) یتساوخرد تاصخشم  قبط  یقاصلا و 

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945316-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 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

5620282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000100 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنولا هیفصت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   G.D REXL یتراجت مان   3000S لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلاروتکافرد یتناراگدیق  ، تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ  الاک  یاهبو 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود اباب   یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

تسوپ تسوپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هکبش و  تحت  یلسکیپاگم  نیبرود 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000059 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   H265 لدم  NVR هکبش تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یتسیاب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5620997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارجا یاه  همانرب  اب  یگنهامه  هدش  مالعا  طیارش  تسویپ و  تسیل  قبط  ...و  لاتیجید  ماد  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003541000058 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP54P225-WL لدم لاتیجید  لاکتیپا و  موز  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36247111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش تحت   تحت یلسکیپاگم   یلسکیپاگم   55 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

ییارجا ییارجا یاه   یاه همانرب   همانرب اباب   یگنهامه   یگنهامه هدش   هدش مالعا   مالعا طیارش   طیارش وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ...و   ...و لاتیجید   لاتیجید ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود 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 71 ھحفص 66 
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لیبدرا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003744000012 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2082 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613657948 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  بنج  هر - )  ) ینیمخ ماما  هارراهچ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251130-045  ، 31251000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231082-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابیات ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5621318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دیرخ  تاصخشم  دش  باختنا  یمسا  هباشت  تهج  افرص  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030488000003 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9591837116 یتسپ :  دک  یرهش ،  بالضاف  بآ و  هرادا  بنج  اردصالم -  راولب  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54523300-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532743-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8989

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

یگدننار5620255 تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 53)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 71 ھحفص 68 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5620891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  بارب  دراه  رنکسا و  رگپاچ و  هنایاررورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000042000037 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PARS EVO لدم هنایار  لماک  سیک  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

یکلام یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M404dn لدم یرزیل  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

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

روشک گنوآ  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   HDD HD720 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   Alaris Flatbed Accessory لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک   KODAK

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاسرهش 08337108727 هار و  لک  هرادا  یروشک  دیهشراولب  هاشنامرک  لیوحت  لحم  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4233321-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: 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

5620034Cisco 24Port-29604Port Uplink.1 Switch 12 Port Fiber-Cisco 12 gxx.2 دیرخ
ربیف لوژام  . 3

هحفص 10) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5620891 تاصخشم  اب  بارب  دراه  رنکسا و  رگپاچ و  هنایاررورس و  هحفص 69)دیرخ  )  accessaccess

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   بارب   بارب دراه   دراه وو   رنکسا   رنکسا وو   رگپاچ   رگپاچ وو   هنایاررورس   هنایاررورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 71 ھحفص 69 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

تازیهجت5620295 - هحفص 35)یرادا هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم5621110 هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5620533 تاصخشم  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هکبش و  تحت  یلسکیپاگم  هحفص 62)نیبرود 5  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

لوا5620052 راب  ءادهش - ناتسرامیب  یارب  یناشن  شتآ  هحفص 31)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ5620439 کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یرادهگن  هحفص 10)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح5620262 مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و   ، یروآ عمج  لمح ، دیرخراکنامیپ ،  هحفص 31)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگدننار5620255 تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 53)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگدننار5620255 تافلخت  تبث  کرحتم  هناماس  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 53)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

هتسبرادم5621318 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 62)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5620586 تافیرشت  یاهمتسیسهیاپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نامتخاس5620654 هحفص 53)تاریمعت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

دنبهار5620586 تافیرشت  یاهمتسیسهیاپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نفلت5620718 هحفص 23)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5620938P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ  یسیون  گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یریوصت5619985 تراظن  یاه  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ، هحفص 23)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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