
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  • 7

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

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

140 1140 1 رهم   رهم   99 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,750 , 000148 ,750 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,83088,830مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس ,960 , 000136 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   208رالد ,800208 سیئوس800, سیئوس کنارف   331کنارف ,800331 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,200236 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   86لایر ,96086 ,960

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورن319,740319,740وروی ژورن نورک   30نورک , 00030 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,607یالط 00013,607, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ364,620364,620دنوپ نپاژ نینی   دصکی   226دصکی ,270226 ,270

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
((2828))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8080))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 53

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( 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  " ) دنمشوه هناخ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  رخا  ات  خروم 1401/7/10  زا  دانسا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

زورما تصرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یاهتکرش  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  نالیگ  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  ماجنا  هژورپ  یارجا  دیدج  زاف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir Www.gl.ssaa.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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1-102 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس ود و  قطانم  رهش  حطس   GIS یزیمم و موس  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 13/000/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 364-366  7-36242525 :: 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

یتبث یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس ماجنا   ماجنا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا دیدج   دیدج زاف   زاف ناونع : : ناونع 11

رهش رهش حطس   حطس   GISGIS وو   یزیمم   یزیمم موس   موس زاف   زاف ناونع : : ناونع 22
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رهش دنمشوه  دربهار  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:00  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوسناه یرتم  لور 18  ذغاک  هقلح  دادعت 200,000  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدنورهش رازفا  تیلب  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ 

هدش ینابیتشپ  ناگدنریذپ  تیریدم  هناماس  دیرخ 

 - یکناب تنامض  ای  دقن  هجو  لایر  غلبم 500,000,000  هب  هصقانم  ره  رد  تکرش  هدرپس  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 3 لوا ، هقبط  کالپ 145 ، این ، یناقهد  هچوک  شبن  ینرق ، دبهپس  نابایخ  رد  عقاو  تکرش  رتفد  هب  هصقانم  طیارش  ریاس  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1104 و 1106  8-88381785 :: 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

ماقرا ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتاتعبنم رثکادح   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن هیهت  ینامزاس » هچراپکی  رازفا  مرن  ینف  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  ییاسانش  اب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینالصا مناخ  تاعالطا  یروآ  نف  دحاو  کالپ 52  قباس )  یبرغ  دنپس  یرهش (  رفعج  نابایخ  یهلا  تاجن  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

88891123 :: 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

هدش هدش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناگدنریذپ   ناگدنریذپ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ یدنورهش -  -  یدنورهش رازفا   رازفا تیلب   تیلب اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یرتم   - - یرتم   1818 لور   لور ذغاک   ذغاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

ینامزاس ینامزاس هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/130 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  دانسا : عیزوت   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733461 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8:30   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میرف نیم  یداینب  یاه  یرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   2/500/000/000: نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  لایر   1/000/000 دیرخ : 

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

64821050-64831180 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن5732844 ریمعت و  یربهار ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
DGS - GPU

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5733466 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

میرف میرف نیم   نیم یداینب   یداینب یاه   یاه یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   لماع   لماع متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

خیرات 1401/07/09 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر نیمضت 5.053.750.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001621000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732844 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  هاگدورف  رهش  تکرش   DGS - GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار ، هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدورف  رهش  تکرش   DGS - GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار ، هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,981,026,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق ، نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATC ONBOARDATC ONBOARD  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

DGS -  GPUDGS -  GPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

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

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/7/9  زا   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DGS& GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نویساموتا هتشر  ریز  تعنص  هتشر  هبتر 5  لقادح  اب  عیزوت ) لاقتنا و  هتشر  ریز  ورین (  هتشر  هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همان  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای رابتعا  یاراد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یتعنص  هئارا  دیلوت و  هژیو  یاه  متسیس  نویساموتا  هتشر  ریز   ) کیتامروفنا هتشر  هبتر 5  لقادح  ای  یتعنص 

روما هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  همانیهاوگ  ای  یرادهگن  ریمعت و  هتشر  هبتر 7  لقادح  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  همان  یهاوگ 
لایر  1/981/026/000 نیمضت :  یتاسیسات - 

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 -  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 51008845 و 1456 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

تکرش تکرش   DGS& GPUDGS& GPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733117 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40110-3019801043-A هصقانم هرامش  هب  قیرح  ءافطا  یتایلمع  سابل  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
K40111-3105801059-A هصقانم هرامش  یفارگ  وتامورک  زاگ  هاگتسد  دیرخ 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 
لایر  2.250.000.000

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت :  هرامش   - 1456  - 7559147127 :: نفلت :: WWW.SHANA.IR WWW.FAJRJAM.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir www.setadiran.ir

07731682153 :: 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

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401.695 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

poy- ptaple تاجناخراک مرالآ  ریاف  یارجا  دیرخ و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  12/800/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ -  یرادا  تیاس  یداصتقا -  هژیو  هقطنم  ینیمخ  ماما  ردنب   :: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: https://tender.sepc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یفارگوتامورک یفارگوتامورک زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

poy-  ptaplepoy-  ptaple تاجناخراک   تاجناخراک مرالآ   مرالآ ریاف   ریاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1010

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدمت  هبتر و  حالصا  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( هدرشف شور  هب  یفیک (  یبایزرا 

1401/07/09 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

 : تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  ناوخارف   - 1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
2001001022000031

خروم 12/7/1401 هبنش  هس  زور  تعاس 11 ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هسعبنم زور  تعاس 12  ات  داتس  هناماس  رد  تبث   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 26/7/1401 هبنش 

5733118 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 12:15  یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 26/7/1401

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  260/000/000/000 دروارب :

هصقانم طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا 9 % اب  لایر )  نویلیم  هدزناپ  لایر (  غلبم 15،000،000 دانسا :  شورف  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تخادرپ  روکذم  هناماس  قیرط  زا  نارگ 

یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کی  هبتر 
لایر  11/200/000/000  : نیمضت

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب و   :: سردآ سردآ
یوربور نادنخدیس ،  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و 

88466779 راگنرود :  متشه ، هقبط  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 17 ، یدنق ،  دیهش  نابایخ 
دانسا شورف  دحاو  فکمه ،  هقبط  تخاسریز ، تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ، دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، لیوحت 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733468 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  سار   - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  چیئوس  هاگتسد  هیهت 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

جردنم باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  لایر  هدرپس 1.340.000.000  ...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  افرص  لایر  نویلیم  دانسا 2  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ رد 

متفه تراجت ط  کناب  نامتخاس  یردنکسا  باون و  نیب  یدازآ  نارهت خ   :: سردآ سردآ

66948455 :: نفلت :: www.iets.mporg.ir tejaratbank.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

DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد هیهت  77   هیهت ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/07/09  هبنش  زور  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/07/09  هبنش  زور  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733469 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم  نیمضت 480 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت و هرادا  تیالو  دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  یرگشل 5  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازا  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

02123902777 :: نفلت :: WWW.SQEV.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

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تیاغل  خروم 1401/7/9  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9  زا   1401/7/23

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733483 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همانتنامض  یط  لایر  نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگ  هدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون )  ود  یهگا (  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه 

دادما هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
یتسپ 1391715117 دک  ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا  تیالو 

02123902777 :: نفلت :: www.sqev.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

یرونربیف یرونربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

یا هلحرم  ود  تاصقانم  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6  - 1401/7 - 1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5734091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  لوط 36000  هب  نابآ  نسح  قلغاب ، ریسم  یشکلباک  یرافح و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوط 35000  هب  لزق  دوعس ، هکی  ریسم  یشک  لباک  یرافح و 

دنر یاهنفلت  هرامش  118 و  تباث ، نفلت  ، G یصاصتخا یاه  سیورس   ( ADSL,VDSL-FITH یتارباخم (  تالوصحم  شورف 

دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  یمامت  ای  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  تارباخم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32242555 :: نفلت :: www.tci.ir www.khorasansh.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس5732825 دیرخ  یدنورهش -  رازفا  تیلب  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ  یرتم  - لور 18  ذغاک  دیرخ 
هدش ینابیتشپ  ناگدنریذپ  تیریدم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یداینب5733461 یاه  یرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ 
میرف نیم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5733466 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

،، تباث تباث نفلت   نفلت ، ، GG یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه سیورس   سیورس  (  ( ADSL,VDSL-FITHADSL,VDSL-FITH یتارباخم (  (  یتارباخم تالوصحم   تالوصحم شورف   شورف یشکلباک -  -  یشکلباک وو   یرافح   یرافح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دنر دنر یاهنفلت   یاهنفلت هرامش   هرامش وو     1 181 18

1515

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

یزرواشک یاه  هدروآرف  یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یرادرهش 

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095004000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تصش و دصشش و  درایلیم و  هدزون  هیلوا : دروآرب  غلبم  دهشم  رهش  حطس  رد  یتاغیلبت  دروبلیب )  ) امن یهگآ  ولبات  هاگتسد  جنپ  بصن  ثادحا و  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
(19.668.667.726  ) شش تسیب و  دصتفه و  رازه و  تفه  تصش  دصشش و  نویلیم و  تشه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاغیلبت یتاغیلبت دروبلیب ) ) دروبلیب  ) ) امن امن یهگآ   یهگآ ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ بصن   بصن وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1616

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

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

2001095005000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732746 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,816,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   890,825,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ 
14:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،   ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . کیفارتو لقنو  لمح  نامزاس  فکمه ، هقبط  دهشم ،  یرادرهش 

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14/30  ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

تورث  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5733009 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 14   - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هرامش 2001093980000023  هب  یرتم  یرون 30  جرب  ددع  ود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن 

لایر هژورپ 10.000.000.000  رابتعا  غلبم  - 

دزن یهگا )  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هرامش 0107183411008 (  باسح  هب  ادقن  یتسیاب  هک  لایر  هصقانم 500.000.000  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرادرهش  نیا  هناخریبد  میلست  یکناب  همانتنامض  تروصب  ای  رهش  میسن  یرادرهش  مان  اب  یلم  کناب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: 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

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

یرتم یرتم   3030 یرون   یرون جرب   جرب ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

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   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5733081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.816.500.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  یلا  زا 1401/7*9  دانسا  تفایرد   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

راکتبا  :: عبنم یلاعبنم زا 1401/7/12   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733113 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییالیز درز  روم  هب  هسیسکات  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

ناهبهب ککیل -  روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و 
هناتسمز یرادهار  تالآ  نیشام  زاین  دروم  نغور  دیرخ  - 

ناهفصا جوسای -  روحم  ینایم  یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  دیرخ و  - 

دنشاب راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  دشاب - یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقنو لمح  نادیم  جوسای -  دمحاریوب -  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : یناشن رازگ و  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
لقنو لمح  نادیم  جوسای -  رد  عقاو  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یگدیسر  نامیپ و  هرادا  یعوضخ  یاقآ  لیوحت 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

روحم روحم یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ییاتسور - - ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب یاه   یاه هژورپ   هژورپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 132.000.000.000 

هدنرب هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  هب  همانزارت  یهگآ  هنیزه  یکناب -  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  دصرد  لداعم 5  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلهس یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094750000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734105 :: هرازه هرازه 09:30دکدک   تعاس :   - 1401/07/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  ناتسرهش  یزکرم  شخب  هلهس  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رب ینف و  تاصخشم  قبط  لایر  هیلوا 7769925728  دروآرب  غلبم  هب  هلهس  یاتسور  شرف ) گنس  یراذگ و  لودج   ) رباعم یزاسهب  تایلمع  یارجا  حلاصم و  هیهت 

شرف  گنس  عبرمرتم  هدیباوخرهن و 2170  لوطرتم  لماش 230  لاس 1401  هاگدورف  دناب  نهآ و  هار  هار ،  یاهب  تسرهف  ساسا 
( شرف گنس  یراذگ و  لودج   ) رباعم یزاسهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   388,496,286 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 

تعاس 09:00  1401/10/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناجنز  رهش : 

 4518667513 یتسپ :  دک 
هلهس یاتسور 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتاغیلبت5732807 دروبلیب )  ) امن یهگآ  ولبات  هاگتسد  جنپ  بصن  هحفص 14)ثادحا و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

رهش رهش حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2 12 1

(( شرف شرف گنس   گنس وو   یراذگ   یراذگ لودج   لودج  ) ) رباعم رباعم یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 88 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5733435 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 14)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091444000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  اب  نیبرود  بصن  هیاپ  هارمه  هب  یرتم  لکد 8  ددع  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدش دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/19 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود بصن   بصن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم   88 لکد   لکد ددع   ددع   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 88 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/326fcdeabj2rc?user=37505&ntc=5732766
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5732766?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jsd8z5zbbz4k2?user=37505&ntc=5733466
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5733466?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5733693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید یریوصت  تراظن  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلم کناب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5733435 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 14)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نامزاس   نامزاس 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 88 ھحفص 19 
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   Karyyo fish 2 زیلانآ رازفا  مرن  پوکسورکیم olampus و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092920000081 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نژ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   CX33 لدم یژولویب  یمشچ  هس  یرون  پوکسورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

الاو هدننک  هضرع  عجرم  ایاپ  هشیدنا  الاو  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  ECG زیلانآ رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایاپ هشیدنا 
هتسب 2 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Karyyo fish 2Karyyo fish 2 زیلانآ   زیلانآ رازفا   رازفا مرن   مرن وو     olampusolampus پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 88 ھحفص 20 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هلاسکی  یزادنا  هار  بصن و  اب  مومیتپا  رآ  ید  یا  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000122 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 700 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یضرف  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  دحاو  اسف و  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یلنسرپ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003912000019 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 315000 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یناضمر  سدنهم  هرامش 09173302957  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   مومیتپا   مومیتپا رآرآ   یدید   یایا   یکسرپسک   یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2727

هعبات هعبات یاه   یاه دحاو   دحاو وو   اسف   اسف یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد یلنسرپ   یلنسرپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2828
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زکرم  17 رد یهد  تبون  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005897000019 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

'1fv دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدن  رب  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  دادرارق  دقع  قیرط  زا  تایلمع  یارجا 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733662 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  کیفارت  ریواصت  رگشزادرپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زکرم   زکرم 1717 ردرد یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

کیفارت کیفارت ریواصت   ریواصت رگشزادرپ   رگشزادرپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3030
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ قرش  یاهناتسرهش  هدودحمرد  هدش  عیمجت  راب  هبساحمو  نیکرتشم  ینامزمه  بیارض  نعت  تهج  رواشم  تامدخ  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  قبط  الق ؛  قآودبنگ  ناگرگ ،  برغ  ، 

1101007006000163 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یرالاس )  ) هرامشاب 01732684412 تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  تاحفص  مامت  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، ناگرگ ناگرگ قرش   قرش یاهناتسرهش   یاهناتسرهش هدودحمرد   هدودحمرد هدش   هدش عیمجت   عیمجت راب   راب هبساحمو   هبساحمو نیکرتشم   نیکرتشم ینامزمه   ینامزمه بیارض   بیارض نعت   نعت تهج   تهج رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط القالق ؛  ؛  قآودبنگ   قآودبنگ ناگرگ ،  ،  ناگرگ برغ   برغ
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  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 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قباطم  ) تفاسورکیام  EPM راکهار زا  هدافتسا  تیلباق  اب  اه  هژورپ  تاعالطا  لدابت  تخاسریز  تشادهگن  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003051000043 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا هدش  رداص  تیلاعف  زوجم  هئارا  تکرش و  طسوت  هدش  ءاضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  تامدخ و  حرش  رد  تاجردنم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ( دشاب یم  لوبق  لباق  زین  دیدمت  تسد  رد  یاهزوجم  ) یا هنایار  یفنص  ماظن 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662509-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم )) تفاسورکیام تفاسورکیام   EPMEPM راکهار راکهار زازا   هدافتسا   هدافتسا تیلباق   تیلباق اباب   اهاه   هژورپ   هژورپ تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت تخاسریز   تخاسریز تشادهگن   تشادهگن وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ
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ناریا تارداص  هعسوت  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 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسکا رازفا  مرن  یداصتقا  ینابیتشپ  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000074 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  12 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  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 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوسکا رازفا  مرن  یداصتقا  ینابیتشپ  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000074 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  12 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوسکا نوسکا رازفا   رازفا مرن   مرن یداصتقا   یداصتقا ینابیتشپ   ینابیتشپ هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3333

نوسکا نوسکا رازفا   رازفا مرن   مرن یداصتقا   یداصتقا ینابیتشپ   ینابیتشپ هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3434
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ناریا تارداص  هعسوت  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 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000075 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هخسن  1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یریذپ و ....  بیسآ  تست  تینما ، زیلانآ  یبایزرا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000267 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم 09124575742 یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3535

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ تست   تست تینما ، ، تینما زیلانآ   زیلانآ وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 3636

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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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000072 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5733669 تسرهف  قباطم  بایزلف  تیگ  جورخ و  دورو و  تیگ  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زیمت5733710 قاتا  گنیروتینام  هحفص 27)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتایلمع یتایلمع فارگ   فارگ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003647 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ولبات سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   VOLTMETER یتراجت مان   110AC0-400V لدم یکیرتکلا  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

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

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیناکم هلت  یاه  روتکاتنک  هلر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000953 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی ناونع : : ناونع 3838

کیناکم کیناکم هلت   هلت یاه   یاه روتکاتنک   روتکاتنک وو   هلر   هلر ناونع : : ناونع 3939

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

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

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

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

5733632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یتارباخم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000163 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب .  لصاح  سامت  یربنق  یاقآ  اب 09113530736  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدع تروص  رد.دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ 

.دش دهاوخ  در  داهنشیپ  یراذگراب ،

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یر ناتسرهش  هژیو  یرادنامرف   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسرهف  قباطم  بایزلف  تیگ  جورخ و  دورو و  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000371000012 زاین :  هرامش 

یر هژیو  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسرهف  اب  قباطم  الماک  لدم )  عون و   ) ینف لماک  تاصخشم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسرهف  اب  قباطم  الماک  لدم )  عون و   ) ینف لماک  تاصخشم  - ددرگ همیمض  روتکافشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843715833 یتسپ :  دک  یر ،  ناتسرهش  یرادنامرف  ولماش - دیهش  -م  یر رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54161345-021  ، 54161316-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55973131-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000030 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض لیاف  قبط  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  بصن  لاسرا و  / دات بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 30  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسرهف   تسرهف قباطم   قباطم بایزلف   بایزلف تیگ   تیگ وو   جورخ   جورخ وو   دورو   دورو تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

زیمت زیمت قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4242

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

مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هرادا  هرامش 3  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000045 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  نتشاد و  نینچمه  و  یراکنامیپ و )...  تیحالص  دأت  همانساسا ، تکرش ، تبث  یهاوگ   ) تکرش کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  تسیابیم  هدوب و  یمازلا  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  ماگنه  رد  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  زا 

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121214-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم هرادا   هرادا هرامش  33   هرامش نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیمکت   لیمکت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشم و  اب  قباطم  عتارم  ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094219000013 زاین :  هرامش 

کارا یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   BV900 لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمسر  روتکاف  رودص  الاک و  لیوحت  زا  سپ  الاک  غلبم  تخادرپ 

3818145651 یتسپ :  دک  ینمیا ،  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  سدقراولب  ینیمخ  یفطصم  یوک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33691125-086  ، 33663333-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33691125-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

150465 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/13 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیزنب ینیزنب قیرح   قیرح افطا   افطا هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 4444

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کچوک عیانص  یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  یاه  متسیس  تازیهجت و  بسن  قیرط  زا  شتآ  ربارب  رد  هقبط  نامتخاس 5  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001057000002 زاین :  هرامش 

کچوک عیانص  یراذگ  هیامرس  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

درادناتسا 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب  یم  تمیق  مالعا  تمدخ و  هئارا  هب  زاجم  یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم  یاه  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  یمازلا  نامتخاس  لحم  زا  دیدزاب  - 2

.تسا یناشن  شتآ  نامزاس  ییاهن  دات  هب  طونم  دادرارق  ییاهن  غلبم  تخادرپ  - 3
.تسا تسویپ  یداهنشیپ  مالقا  تسرهف  هنومن  - 4

1513738511 یتسپ :  دک  کالپ 15 ،  متفه  نابلیخ  یلوبمالسا  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88550741-021  ، 88553363-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88550740-021 :: 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 ءافطا   ءافطا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تازیهجت   تازیهجت بسن   بسن قیرط   قیرط زازا   شتآ   شتآ ربارب   ربارب ردرد   هقبط   هقبط   55 نامتخاس   نامتخاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  گنیزود  موف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003051 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DS6500 لدم گنیزود  موف  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 2 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یسانشاوه  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ نامزاس  طسوت  هدش  دات  یسانشاوه  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  هشقن  یارجا  رب  تراظن  تهج  حلصا  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یساشن

1101003010000003 زاین :  هرامش 
روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ تسیل  1 دادعت : 

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

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

( تخادرپ نامز  هن  دشابیم  رابتعا  عون  روظنم   ) .دادرارق داقعنا  اب  یدقن  تروصب  تخادرپ  هوحن 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم گنیزود   گنیزود موف   موف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه هشقن   هشقن یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن تهج   تهج حالصا   حالصا رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت بالضاف  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بالضاف  تکرش  تسارح  هداد  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  یبناج  تازیهجت  هارمهب  رورس  هاگتسد  کی  لیوحت  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005420000077 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت بالضاف  تکرش  تسارح  هداد  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  یبناج  تازیهجت  هارمهب  رورس  هاگتسد  کی  لیوحت  لمح و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  بالضاف  تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1568834613

88435961-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88409194-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5733144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا تروص  هب   wireless رتسب رد  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرط  ود  لاصتا  یرارقرب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000045 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا تروص  هب   wireless رتسب رد  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرط  ود  لاصتا  یرارقرب  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

32241337-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یرتاب و ....  تنیباک  تراک SNMP و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000266 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینمهب یقداص  هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   PILLER یتراجت مان   SLOT+CS121R-11 لدم  SNMP UPS هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967475 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعراز یاقآ 

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا تروص   تروص هبهب     w ire lesswireless رتسب   رتسب ردرد   تنرتنیا   تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرط   هفرط ودود   لاصتا   لاصتا یرارقرب   یرارقرب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5050

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  یرتاب   یرتاب تنیباک   تنیباک وو     SNMPSNMP  تراک تراک ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یاضاقت  لبط..هدند  خرچ   .... یطابترا لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000350 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-FC9051 لدم  m 1 لوط  LC TO LC یطابترا هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یلصا  لماک و  تروصب  یطابترا  لباک  نامزاس  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یروف 48  لیوحت   ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  ویتکا  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000069 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24WS-S50 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ یاضاقت   یاضاقت لبط..هدند   لبط..هدند خرچ   خرچ  ....  .... یطابترا یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

هتعاس هتعاس   4848 یروف   یروف لیوحت   لیوحت  ( ( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5733567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  نفلت  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000162 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب .  لصاح  سامت  یربنق  یاقآ  اب 09113530736  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدع تروص  رد.دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ 

.دش دهاوخ  در  داهنشیپ  یراذگراب ،

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5733675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس قمع 90  یرتم  کر 4  باق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000765 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS42-AR38 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داعبا 80*80*2 رد  یتناس و  قمع 90 هب  یرتم  کر 4  باق  اضاقت  ددرگ .  تسویپ  یمازلا و  ینف  داهنشیپ  هیارا  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرتمیلیم

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

31444423-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاموزلم  تازیهجت و  - دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  یتسویپ  طیارش  تاصخشم و  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000096 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش تاموزلم  تازیهجت و  - دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  یتسویپ  طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناس یتناس   9090 قمع   قمع یرتم   یرتم   44 کرکر   باق   باق ناونع : : ناونع 5555

هکبش هکبش تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت -- دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

5733711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتعاس یروف 48  لیوحت  ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  ویسپ  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000068 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتعاس هتعاس   4848 یروف   یروف لیوحت   لیوحت (( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5733814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد  هکبش  تاطابترا  یزاس  هنیهب  ءاقترا و  تهج   core switch ددع ود  دادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005003000162 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  (: 2

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 3
دامن لصاح  سامت  هرامش 02123902244  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج   core switchcore switch ددع   ددع ودود   دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

5733862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هتفه  کی  یروف  لیوحت   ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  ویسپ  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000070 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1537633111 یتسپ :  دک  کنو ،  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هتفه   هتفه کیکی   یروف   یروف لیوحت   لیوحت  ( ( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا  یپ  وی  هاگتسد  هس  یاه  لوژام  اه و  درب  ندومن  هربیلاک  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ددرگ تسویپ  لیمکت  تامدخ  حرش  تمسق و  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000152 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  راذگاو   APC زاجم ناگدنیامن  هب  افرص  قوف  تیلاعف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهد  لک  هرادا  لیوحت  ملاس  ار  اههاگتسد  تاریمعت  مامتا  زا  سپ  تسیاب  یم  راکریمعت  -

ددرگ تدوع  هدش  هاگریمعت  لیوحت  هکیتروصب  تسیاب  یم  هاگتسد  دشابن  ریمعت  لباق  هاگتسد  هچنانچ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: 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

کیناکم5733470 هلت  یاه  روتکاتنک  هحفص 27)هلر و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5733732 عیمجت  راب  هبساحمو  نیکرتشم  ینامزمه  بیارض  نعت  تهج  رواشم  تامدخ  ذخا 
تامدخ حرش  قبط  الق ؛  قآودبنگ  ناگرگ ،  برغ  ناگرگ ،  قرش  یاهناتسرهش  هدودحمرد 

تسویپ

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتایلمع5733939 فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 19)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیمکت لیمکت تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   تمسق   تمسق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل ساسا   یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد هسهس   یاه   یاه لوژام   لوژام وو   اهاه   درب   درب ندومن   ندومن هربیلاک   هربیلاک وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ

6060
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یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هقبط 14  رد  یزادنا  هار  تهج   3 داعبا 2/5 *  هب  لاو  وئدیو  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000097 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هارمه 09121596765  هرامش  هب  یجارس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دیئامرف و  هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل کچ  تامدخ و  حرش  قبط  هاگتسد  دادعت 15  هب  یرهش  یاه  نویزیولت  یناسر  زورب  یزادنا و  هار  یزاسزاب ، ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101090482000024 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

ورین ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر   5 هبتر لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   - تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روکذم یاه  هتسر  رد  یصخش  یراکنامیپ   3 هبتر لقادح  ای 

4193713435 یتسپ :  دک  زبس ،  یاضف  رظنم و  ، امیس نامزاس  - راتسرپ نابایخ  - گنهرف نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334008-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار تهج   تهج   33  *  * 2 /52/5 داعبا   داعبا هبهب   لاو   لاو وئدیو   وئدیو ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6161

هاگتسد هاگتسد   1515 دادعت   دادعت هبهب   یرهش   یرهش یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار یزاسزاب ، ، یزاسزاب ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 6262
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733619 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یناسر  عالطا  یتاغیلبت و  یاهولبات  یزاسهب  ریمعت و  زیهجت  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیدایم  نامزاس  یدنب  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
5 نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 

کالپ 1165 دابآ 55 و 57  لیکو  راولب  لصاف  دح  سدقم  دهشم   :: سردآ سردآ

05131298066 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت 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

رهش رهش حطس   حطس یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات یزاسهب   یزاسهب وو   ریمعت   ریمعت زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس نیگن  نامتخاس  یدورو  ( P5 احیجرت ) P6 یگنر یرهش  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  اهزوجم  ریاس  هموزر و  روتکاف ،  شیپ  قاصلا 

1201001036000316 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قبط  - 
 . روتکاف لاسرا  دنرب و  تیریدم  یمومع و  طباور  نامتخاس و  لک  تارادا  تادات  ذخا  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  یراک و  زور  هیوست 25 

.طرش دیق و  نودب  یتناراگ 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  ات 100 ) زا 0   ) ربالاب لیقثرج و  حلاصم ،  لمح  دیرخ و  تادات ، ذخا  یلک ،  یزادنا  هار  بصن و  ییاجباج ، لقن ، لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف 

یرورس  یاقآ   02184431273 یو : یت  ینف 
یدمحا 09123006705 یگنهامه :

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا اهزوجم   اهزوجم ریاس   ریاس وو   هموزر   هموزر روتکاف ،  ،  روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هپس   هپس نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس یدورو   یدورو ( ( P5P5 احیجرت   احیجرت ) ) P6P6 یگنر   یگنر یرهش   یرهش رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... زویف و لانیمرت -  ینابایخ -  غارچ  ناشفا -  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095152000007 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

عوطقم  1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5167913538 یتسپ :  دک  رختسا ،  یقرش  علض  یلگ  لئا  یگنهرف  یخیرات و  کراپ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3861755-0413  ، 33861755-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33861763-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یقرب و  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000111 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .....  ..... وو زویف   زویف لانیمرت -  -  لانیمرت ینابایخ -  -  ینابایخ غارچ   غارچ ناشفا -  -  ناشفا لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

رالوس رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ینمیا ) هناوتسا   ) یکیفارت ردنلیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000015 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 70 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  مالعتسا  دانسا  یاضما  رهم و  لیوحت / زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یکیفارت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000513 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B 348 دک  1050x610 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  هیالود  ینمیا  هکشب  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 3120 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

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

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EVAEVA  دناپماک دناپماک سنج   سنج ینمیا   ینمیا یایا   هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 6767

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشکدنب هارمه  هب  عبرم  رتم  ژارتم 1300  هب   ( ناخد  ) تخت گنس  اب  یگنس  شوپفک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005539000019 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  دابا  قرغ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1300 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3931613133 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  دابآ -  قرغ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302223-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42304147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشکدنب یشکدنب هارمه   هارمه هبهب   عبرم   عبرم رتم   رتم   13001300 ژارتم   ژارتم هبهب    ( ( ناخد ناخد  ) ) تخت تخت گنس   گنس اباب   یگنس   یگنس شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  نمض  ردلوطرتم  590 ژارتم هب  30*50 لودج اب  طسواویناک  لودج  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوطرتم 590 ژارتم هب  کهآ  هتفش  یزاسریز و  یراک  هدنک  یارجا 

1101050026000136 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 590 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لوطرتم 590 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  نمض  ردلوطرتم  590 ژارتم هب  30*50 لودج اب  طسواویناک  لودج  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوطرتم 590 ژارتم هب  یراذگ  لودج  یارجا  تهج  کهآ  هتفش  یزاسریز و  یراک  هدنک  یارجا 

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5733401 دادعت 15  هب  یرهش  یاه  نویزیولت  یناسر  زورب  یزادنا و  هار  یزاسزاب ، هحفص 43)ریمعت ، لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یتسویپ5733669 تسرهف  قباطم  بایزلف  تیگ  جورخ و  دورو و  تیگ  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتم رتم 590590 ژارتم ژارتم هبهب   3030 ** 5050 لودج لودج اباب   طسواویناک   طسواویناک لودج   لودج یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 88 ھحفص 50 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوگره لوبق  ای  در  رد  کناب.دشاب  یلاخ  یاج  نودب  لیمکت و  لماک  یتسیاب  تسویپ  تسیل   . هدش هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راتخم  داهنشیپ 

1101001345000024 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کین  رد  هزاس  ابیز  هدنزاس  عجرم  کینرد  یتراجت  مان  دیراورم  لدم   mm 8 تماخض  4x3 m زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
کین رد  هزاس  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  تدوع  انیع  الاک  کناب  ینف  هتیمک  طسوت  الاک  دات  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  راک  یرجم  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813763761 یتسپ :  دک  کناب ،  هار  راهچ  هر - )  ) ینیمخ ماما  خ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323101-066  ، 33301107-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33305417-066 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ سنج   سنج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 88 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vvcnxgqw5fw24?user=37505&ntc=5733411
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5733411?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5733539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش یارب 4 تانبرک  یلپ  ییا  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  دراومریاس  تاصخشم و 

تسا یمازلا  هناماسرد  دانسا  یرازگرابو  زاریشرد  لاعفرتفد  یاراد  تکرش 
1101030342000038 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هبعش 4 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: 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

ناریا تفن  یلم  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 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  یزکرم 14  نامتخاس  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000615 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد ندعم  یاقآ  یگنهامه 09123966640  نفلت  تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هطوبرم و  مرف  یراذگراب  دیدزاب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623414-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاعفرتفد لاعفرتفد یاراد   یاراد تکرش   تکرش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یتساوخرد   یتساوخرد دراومریاس   دراومریاس وو   تاصخشم   تاصخشم هبعش   هبعش یارب  44 یارب تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ ییا   ییا هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا هناماسرد   هناماسرد دانسا   دانسا یرازگرابو   یرازگرابو زاریشرد   زاریشرد

7272

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب     1414 یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 88 ھحفص 52 
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طسوتم نایدوم  یتایلامروما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هروک  گنر  هدش  تیوقت  هغیت  یقرب  هرکرک  بصن  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد 2/70 هرکرک 4/40  هزادنا  دودح  -2

( یتایلام روما  ناتسکاپ  یوربور خ  یتشهب  خ   ) تیاغل 15 تعاس 9  زا  دیدزاب  -2
1101093385000010 زاین :  هرامش 

طسوتم نایدوم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  بصن  لحم  ریوصت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587773611 یتسپ :  دک  کالپ 314 ،  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88512288-021  ، 88743697-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88512288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5733669 تسرهف  قباطم  بایزلف  تیگ  جورخ و  دورو و  تیگ  هحفص 27)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

خخ  ) ) 1515 تیاغل   تیاغل تعاس  99   تعاس زازا   دیدزاب   دیدزاب -- 22   2 /702/70 ردرد     4/404/40 هرکرک   هرکرک هزادنا   هزادنا دودح   دودح -- 22 یایا   هروک   هروک گنر   گنر هدش   هدش تیوقت   تیوقت هغیت   هغیت یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن - - 11 ناونع : : ناونع
(( یتایلام یتایلام روما   روما ناتسکاپ   ناتسکاپ خخ   یوربور   یوربور یتشهب   یتشهب

7474

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

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

زا 88 ھحفص 53 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یریوصت  ... تراظن  هناماس  بصن  دیرخ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ 

1101001017000487 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباج لاسرا و  هنیزه  دیامن / مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا /  دات  تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یریوصت   ... ... یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم مامتا   مامتا زازا   لبق   لبق اتات   هدش   هدش
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یقرش ناجیابرذآ  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یلسکیپ  اگم  نیب 2  رود  هاگتسد  یارب 15  هتسب  رادم  متسیس  زیهجت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001150000122 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138675967 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  یبونج  شترا  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35493211-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35419152-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگیم لاطبا  تریاغم  تروص  رد.هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.تسویپ  هب  تساوخرد   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000413 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  تریاغم  تروص  رد.هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.تسویپ  هب  تساوخرد   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

یلسکیپ یلسکیپ اگم   اگم   22 نیب   نیب رود   رود هاگتسد   هاگتسد   1515 یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7676

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777
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لیبدرا یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IAP-NB-E353-S لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود 

1101004063000047 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  دهاوخ  ههام  لماک 5  هیوست  و  یطاسقا ) ) یرابتعا تروصب  دیرخ  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتناراگ  یاراد 

دوش یراذگراب  نفلت  هرامش  روتکاف و 

5615763693 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  نارمع  نامزاس  - یدمحم زردوگ  دیهش  نادیم  - رتشا کلام  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33632452-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33632450-045 :: 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

IAP-NB-E353-SIAP-NB-E353-S لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ریز : : ریز تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  هطوبرم  تاقلعتم  اب  یتراظن  نیبرودو  نیبرود  بصن  تهج  هیاپ  یدادعت  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تادنتسم  ربارب 

1101030148000083 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NDE-5503 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

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

تادنتسم ربارب  بصن  هارمه  هب  هطوبرم  تاقلعتم  اب  یتراظن  نیبرودو  نیبرود  بصن  تهج  هیاپ  یدادعت  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرکسع تشهب  ءادهش  رازلگ  تهج  تسویپ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: 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

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یتراظن   یتراظن نیبرودو   نیبرودو نیبرود   نیبرود بصن   بصن تهج   تهج هیاپ   هیاپ یدادعت   یدادعت دراد   دراد رظن   رظن ردرد   هیردیح   هیردیح تبرت   تبرت یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم ربارب   ربارب

7979
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ناتسدرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم و  قبط  هورق  یزکرم  هبعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090604000002 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SNC-RX550 لدم کرحتم  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تازیهجت  هیلک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوب  ربتعم  یلغش  کردم  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش 

طرش دیق و  نودب  ضیوعت  لاس  هس  یتناراگ  یاراد 

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247151-087  ، 33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هورق   هورق یزکرم   یزکرم هبعش   هبعش تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5733687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیم هبعش  تهج  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  کرام  تیابارت  تیفرظ 4  اب  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . توبن

1201096123000004 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

همیمض روتکاف  شیپ  ًافطل  توبن .  نادیم  هبعش  تهج  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  کرام  تیابارت  تیفرظ 4  اب  دراه  - 
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  ددرگ . 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ ًافطل  توبن .  نادیم  هبعش  تهج  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  کرام  تیابارت  تیفرظ 4  اب  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  هیوست  ددرگ .  همیمض  روتکاف 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5733401 دادعت 15  هب  یرهش  یاه  نویزیولت  یناسر  زورب  یزادنا و  هار  یزاسزاب ، هحفص 43)ریمعت ، لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شفنب شفنب گنر   گنر لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو کرام   کرام تیابارت   تیابارت   44 تیفرظ   تیفرظ اباب   دراه   دراه ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " 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

مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-222-5785 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 07-07-1401 14-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ  هاگورین  قیرح  ءافطا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یزکرم5732933 هرادا  هرامش 3  نامتخاس  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  هحفص 31)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یفارگوتامورک5733117 زاگ  هاگتسد  دیرخ  قیرح -  ءافطا  یتایلمع  سابل  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینیزنب5733186 قیرح  افطا  هحفص 31)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ5733475 هاگورین  قیرح  ءافطا  هحفص 10)هژورپ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5733484 ءافطا  تازیهجت  هحفص 31)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5733533 یاه  متسیس  تازیهجت و  بسن  قیرط  زا  شتآ  ربارب  رد  هقبط  نامتخاس 5  یزاس  نمیا 
قیرح

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5733563 حرش  قباطم  گنیزود  موف  هحفص 31)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5733672 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  هشقن  یارجا  رب  تراظن  تهج  حالصا  هحفص 31)رواشم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

نیبرود5732766 بصن  هیاپ  هارمه  هب  یرتم  لکد 8  ددع  هحفص 18)دیرخ 12  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیمکت و5732966 هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یریوصت  ... تراظن  هناماس  بصن  دیرخ و  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلسکیپ5733232 اگم  نیب 2  رود  هاگتسد  یارب 15  هتسب  رادم  متسیس  زیهجت  هحفص 53)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5733251 هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5733268IAP- لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  ریز : تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6 
NB-E353-S

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اب5733278 یتراظن  نیبرودو  نیبرود  بصن  تهج  هیاپ  یدادعت  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش 
تسویپ تادنتسم  ربارب  بصن  هارمه  هب  هطوبرم  تاقلعتم 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5733435 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 14)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5733466 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5733579 تاصخشم و  قبط  هورق  یزکرم  هبعش  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و 
.تسویپ

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN زاس هریخذ  هاگتسد  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000307 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   MSA 2050 SAN Dual Controller SFF لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهعرب  همیب  رگاک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  حرش  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رد  ییایمیشدوک  یوپد  تهج  راک  زور  یارب 11  ینت  تکاپ 5  اب  ردول  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

راک لک  1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

)و راک زور  یارب 11   ) لک عمج  امتح  داتس  هناماس  تمیق  داهنشیپ  رداک  رد  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یگدروخ  طخ  یراذگ و  طرش  نودب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  راک  لک  راک ،  دحاو  کی  زا  روظنم   )*** .ددرگ یراذگراب  هدش  هتساوخ  کرادم  .ددرگ  تبث  مالعتسا  مرف  اب  قباطم 

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37814443-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دراه   دراه ناونع : : ناونع 8383

رابنا رابنا ردرد   ییایمیشدوک   ییایمیشدوک یوپد   یوپد تهج   تهج راک   راک زور   زور   1 11 1 یارب   یارب ینت   ینت   55 تکاپ   تکاپ اباب   ردول   ردول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  سانشراک  هیداتزادعب  غلبم.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091319000083 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس بط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   FASHY یتراجت مان  لدم 6351  یمدنگ  نش  هسیک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

مج تسالپ  رون  هدننک  هضرع  عجرم  مج  تسالپ  رون  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  یلور  هتسب   cm 10 ضیرع نولیان  الاک :  مان 
مرگولیک 30 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
مج یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 یکیتسالپ هسیک   HF7750M2 دیرگ  OFF2 فایلا نیگنس  نلیتا  یلپ  لونارگ  الاک :  مان 

هسیک 10 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلپرواکوددع 1000 دادعت هب  یکیتسالپو  یتنزرب  ینش  هسیک.تسازاین  نروم  لور  30 دادعت هب  8*50 داعبا هب  نورکیم  25 تماخضاب ینولیانرواک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09381700314 اب لاوس  هنوگره  تروصرد.تسا  زاین  دروم  یلور  تروص  هب  یگنربش 150*4 نلیتا 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

5732921SAN زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 61)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رابنا5733217 رد  ییایمیشدوک  یوپد  تهج  راک  زور  یارب 11  ینت  تکاپ 5  اب  ردول  هحفص 61)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

فایلا5733451 نیگنس  نلیتا  یلپ  لونارگ  نولیان -  یمدنگ -  نش  هحفص 61)هسیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

فایلا فایلا نیگنس   نیگنس نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ لونارگ   لونارگ نولیان -  -  نولیان یمدنگ -  -  یمدنگ نشنش   هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ قرغ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضرع 50 عافترا 3/9 و  اب  عبرم  رتم  رادقم 546  هب  راوید  بعکم و  رتم  رادقم 140  هب  نلام  گنساب  یلحاس  راوید  یپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشکدنب هارمهب  رتم  لوطب 140   cm

1101005539000018 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  دابا  قرغ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 546 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

بعکمرتم 140 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3931613133 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  دابآ -  قرغ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302223-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42304147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

رتم5732865 رادقم 546  هب  راوید  بعکم و  رتم  رادقم 140  هب  نلام  گنساب  یلحاس  راوید  یپ  یارجا 
یشکدنب هارمهب  رتم  لوطب 140   cm 50 ضرع عافترا 3/9 و  اب  عبرم 

هحفص 64) دنب  ( دنب هار   هار

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

5733110EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هحفص 46)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشکدنب5733227 هارمه  هب  عبرم  رتم  ژارتم 1300  هب   ( ناخد  ) تخت گنس  اب  یگنس  شوپفک  هحفص 46)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

5050 ضرع   ضرع وو   عافترا  3/93/9   عافترا اباب   عبرم   عبرم رتم   رتم   546546 رادقم   رادقم هبهب   راوید   راوید وو   بعکم   بعکم رتم   رتم   140140 رادقم   رادقم هبهب   نلام   نلام گنساب   گنساب یلحاس   یلحاس راوید   راوید یپیپ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یشکدنب یشکدنب هارمهب   هارمهب رتم   رتم   140140 لوطب   لوطب   cmcm

8686
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یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5732902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

:G10 رورس گیگ  مر 64  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HP 64GB LRDIMM@2933 MT/s DDR4

part no : P03053-0A1
1101096492000006 زاین :  هرامش 

یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PC2-5300 لدم  GB 64 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:G10 رورس گیگ  مر 64  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HP 64GB LRDIMM@2933 MT/s DDR4

دیریگب 09127469140 سامت  هرامش  نیا  اب  زاین  تروص  رد   part no : P03053-0A1

3716686569 یتسپ :  دک  هچوک 4 ،  شبن  یمالسا -  یروهمج  راولب  نیما -  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120243-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32936294-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10 : HP 64GB LRDIMM@2933 MT/s  DDR4 part no : P03053-0A1G10 : HP 64GB LRDIMM@2933 MT/s  DDR4 part no : P03053-0A1 رورس   رورس گیگ   گیگ مرمر  6464   ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 88 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/33zmtun9klxhw?user=37505&ntc=5732902
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5732902?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5732915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

:G9 رورس گیگ  مر 64 ددع  30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HP-64GB-PC4-2400R DDR4

part no : 809085-091
1101096492000005 زاین :  هرامش 

یمالسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2400- kit لدم  GB 64 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:G9 رورس گیگ  مر 64 ددع  30 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
HP-64GB-PC4-2400R DDR4

دیریگب 09127469140 سامت  هرامش  نیا  اب  زاین  تروص  رد  مالس  اب   part no : 809085-091

3716686569 یتسپ :  دک  هچوک 4 ،  شبن  یمالسا -  یروهمج  راولب  نیما -  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32120243-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32936294-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G9G9  رورس رورس گیگ   گیگ مرمر  6464 ددع   ددع 3030 ناونع : : ناونع 8888

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000095 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733460 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 13   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت چوس و  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/760/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

33266135-33290074 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست.تسا  33   هیوست.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

تازیهجت تازیهجت وو   چوس   چوس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 88 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xszay83mxu9zx?user=37505&ntc=5733243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5733243?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r484txmf4qpar?user=37505&ntc=5733460
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5733460?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5733882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قبط  رورس ،  رواپ  رورس و   cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000242 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   2X3160W PSU لدم  bladecenter HT AC power رورس الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005132000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734071 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  اب  چوس  نس  جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,917,712,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر   ، 4198947679 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رورس رورس رواپ   رواپ وو   رورس   رورس   cpucpu ناونع : : ناونع 9191

چوس چوس نسنس   وو   جروتسا   جروتسا هاگتسدکی   هاگتسدکی وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد شششش   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 9292

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

5732902G10: HP 64GB LRDIMM@2933 MT/s DDR4 part no : رورس گیگ  مر 64  ددع   2
P03053-0A1

هحفص 64) رورس  ( رورس

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

5732915G9 رورس گیگ  مر 64 ددع  هحفص 64)30 رورس  ( رورس

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

یبناج5733121 تازیهجت  هارمهب  رورس  هاگتسد  کی  لیوحت  لمح و  هحفص 35)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یلسکیپ5733232 اگم  نیب 2  رود  هاگتسد  یارب 15  هتسب  رادم  متسیس  زیهجت  هحفص 53)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5733243 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 
 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3 

هحفص 64) رورس  ( رورس

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

تازیهجت5733460 چوس و  رورس  هحفص 64)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش5733695 تاموزلم  تازیهجت و  - دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  یتسویپ  طیارش  تاصخشم و  هحفص 35)قبط  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5733882 رواپ  رورس و   cpu(64 هحفص رورس  ( رورس

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

نس5734071 جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
چوس

هحفص 64) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  تعاس  رد  رتیل  للقادح 100  تیفرظ  اب  زیلاید  تهج  لباترپ   RO هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000227 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاگتسد لقادح 3  ینابیتشپ  تیلباق  یتیویتکا  دنک  یترارح و   ، راشف یاه  روسنس  یاراد  تعاس  رد  رتیل  للقادح 100  تیفرظ  اب  زیلاید  تهج  لباترپ   RO هاگتسد - 

زیلاید
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** .تسیمازلا الاک  یور  رب  تلاصا  بسچرب  قاصلا  وراد  اذغ و  نامزاس  روتسد  هب  انب  مهم ***  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هاگتسد  بصن  لیوحت و  زا  سپ   ، یدقن تخادرپ 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین تعاس   تعاس ردرد   رتیل   رتیل   100100 للقادح   للقادح تیفرظ   تیفرظ اباب   زیلاید   زیلاید تهج   تهج لباترپ   لباترپ   RORO هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393

ریاو ریاو ادزم -  -  ادزم تناو   تناو ولج   ولج ریگلگ   ریگلگ یور   یور یرمیلپ   یرمیلپ امنهار   امنهار غارچ   غارچ گنف -  -  گنف گناد   گناد نویماک   نویماک رلوک   رلوک روتایدار   روتایدار نفنف   هعطق   هعطق هناورپ   هناورپ رتنیرپسا -  -  رتنیرپسا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
لیم لیم هعطق   هعطق روسنس   روسنس یکیتسال -  -  یکیتسال گنلیش   گنلیش وردوخ - - وردوخ رلوک   رلوک روسرپمک   روسرپمک راد   راد دیجنم   دیجنم یکیتسال   یکیتسال همست   همست نیباک -  -  نیباک کتکت     16001600 ادزم   ادزم تناو   تناو عمش   عمش لماک   لماک

وزوسیا وزوسیا تنویماک   تنویماک پاپوس   پاپوس

9494
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ناگیار الاک  لمح  - هباشم دک  ناریا  -314 رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000163 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  گنف  گناد  نویماک  رلوک  روتایدار  نف  هعطق  هناورپ  الاک :  مان 

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

نارهت نیزاسهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نارهت  نیزاسهب  هدنزاس  عجرم  ادزم 2000  تناو  ولج  ریگلگ  یور  یرمیلپ  امنهار  غارچ  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  عمش  لماک  ریاو  الاک :  مان 

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

وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW یتراجت مان   BMW وردوخ رلوک  روسرپمک  راد  دیجنم  یکیتسال  همست  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
وردوخ ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   BMW وردوخ ردنلیسرس  یکیتسال 7559528  گنلیش  الاک :  مان 

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

نمهب هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   N یرس وزوسیا  تنویماک  پاپوس  لیم  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشپ با  گنلیش  - ددع 10 314 نادراگ دیجنم  - تسد 30 314 عمشریاو - ددع 50 314 ریگلگ یور  امنهار  غارچ  - ددع 30 314 رلوک نف  هناورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهعرب الاک  تلاصا  دات  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههامود لقادح  هجو  تخادرپ  - ددع 10 314 پاپوس لیم  روسنس  - ددع 30( الکاب یآ   ) 314 ردنلیسرس

ینف ناسانشراک 

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88320674-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-532-1335 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-07-13هرامش عورش 07-07-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتارنژ 782/175 نغور  راشف  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

رتکد5732928 ناتسرامیب  زاین  تعاس  رد  رتیل  للقادح 100  تیفرظ  اب  زیلاید  تهج  لباترپ   RO هاگتسد
دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم 

هحفص 69) روسنس  ( روسنس

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

یرمیلپ5733100 امنهار  غارچ  گنف -  گناد  نویماک  رلوک  روتایدار  نف  هعطق  هناورپ  رتنیرپسا -  مزاول 
یکیتسال همست  نیباک -  کت  ادزم 1600  تناو  عمش  لماک  ریاو  ادزم -  تناو  ولج  ریگلگ  یور 
تنویماک پاپوس  لیم  هعطق  روسنس  یکیتسال -  گنلیش  وردوخ - رلوک  روسرپمک  راد  دیجنم 

وزوسیا

هحفص 69) روسنس  ( روسنس

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

روتارنژ 5733476782/175 نغور  راشف  هحفص 69)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

782/175782/175 روتارنژ   روتارنژ نغور   نغور راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9595
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

10g تروپ  B13:B26+48 2960 چیئوس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
poe تروپ چیئوس 2960 48  هاگتسد  هس 

 - ضرع 80 قمع 100- - پویکا تینوی  کر 42  ددع  هس 
1101093733000215 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هنایار لآ  هدیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اتمهان  هنایار  لآ  هدیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   42U لدم هکبش  تینوی  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
اتمهان

ددع 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  یناخزاین 09195303869  : هژورپریدم ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی هداتسیا   هداتسیا کرکر   -- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9696
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دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-536-696 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش  07-07-1401  - 1401/07/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5733478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رچرپمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

تینوی5733065 هداتسیا  کر  - هنایار هکبش  اتید  هحفص 72)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5733468 هاگتسد  هحفص 10)هیهت 7  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5733478 هحفص 72)رچرپمت  چیئوس  ( چیئوس

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

یروف 573355448 لیوحت   ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  ویتکا  هکبش  تازیهجت 
هتعاس

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5733814 تاطابترا  یزاس  هنیهب  ءاقترا و  تهج   core switch ددع ود  دادعت  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس رچرپمت   رچرپمت ناونع : : ناونع 9797
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتعنص ،  هیحان  باس 10 -  هب  طوبرم  ردنلیس  ضیوعت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000125 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یریبک دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یلومعم  دیلک  لدم  یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هراتس جنپ  لفق  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 88-70  سیورس  نهپ  لفق  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ریدغ یناگرزاب  تیریدم و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ  هبعج   g 1 الط کالپ  تخاس  دربراک  لیتسا  سنج  یتعنص  بلاق  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سراپ نوتسیترآ  هدننک  هضرع  عجرم  رینوم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MONIR یتراجت مان  هرایش  ود  لدم   cm 7 لوط یچوس  لفق  ردنلیس  الاک :  مان 
یمیش

ددع 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتعنص هیحان  باس 10 -  هب  طوبرم  ردنلیس  ضیوعت  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319672-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

باس 573281410 هب  طوبرم  ردنلیس  ضیوعت  هحفص 74)ریمعت و  چوس  ( چوس

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

تازیهجت5733460 چوس و  رورس  هحفص 64)دیرخ  رورس  ( رورس

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

نس5734071 جروتسا و  هاگتسدکی  رورس و  هاگتسد  شش  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
چوس

هحفص 64) رورس  ( رورس

1010 باس   باس هبهب   طوبرم   طوبرم ردنلیس   ردنلیس ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  شرورپ  شزومآ 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 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم مزاول  توص و  دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003948000277 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ردنب رزخ  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   W 300 ناوت  M20121 لدم ادص  تیوقت  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

یزاوج ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   PROEL یتراجت مان   FRE300BK لدم وگدنلب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نایسراپ رتسگ  داجس  هدننک  هضرع  عجرم  وکیز  یتراجت  مان   w 10 ناوت  cs 36 یفقس وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - ههام ادودح 4  یباسحیذ  دنس  لوصو  اب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917697745 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  دیهش  راولب  نایگنهرف -  هار  راهچ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33144554-035  ، 33144301-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244053-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

یفرصم5733102 مزاول  توص و  هحفص 76)دناب  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یفرصم یفرصم مزاول   مزاول وو   توص   توص دناب   دناب ناونع : : ناونع 9999
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغاهرامش مود  تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
نا زا  سپ  زور   12 ات هدش و 

یلم نامرآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WELL LOGGING VABLE دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 SLIK WIRE LINE

GAS CHROMATOGRAPH
 HYDROGEM GENRATOR 250 CC/MIN

روتینام رتویپماکورکیم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسینک هناخریبد  قاتا 107  - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف  - نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  راوها   :: سردآ سردآ

34148569-34148580-061 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WELL LOGGING CABLE / SLIK WIRE LINE WELL LOGGING CABLE / SLIK WIRE LINE /GAS CHROMATOGRAPH HYDROGEM GENRATOR 250/GAS CHROMATOGRAPH HYDROGEM GENRATOR 250 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روتینام روتینام وو   رتویپماکورکیم   رتویپماکورکیم //   CC/MINCC/MIN

100100
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام باسح 3  هیوست  ( هدش یراذگراب  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  قبط  ) یرزیل رگپاچ  چنیا و  روتینام 24  رتویپماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1201005899000328 زاین :  هرامش 
زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

.دشابیم ههام  باسح 3  هیوست  ( هدش یراذگراب  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  قبط  ) یرزیل رگپاچ  چنیا و  روتینام 24  رتویپماک و  سیک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  22 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  باسح 3  هیوست.دیئامرف  لصاح  سامت   09143010759

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام باسح  33   باسح هیوست   هیوست (( هدش هدش یراذگراب   یراذگراب تاصخشم   تاصخشم وو   ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط )) یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ وو   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

10 110 1
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5732922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سالپ  یج  روتینام  رتویپماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000268 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیرفآ یتیگ  نایوجهر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناذ تسارح  دات  دروم  یتسیاب  هدنرب  تکرش   - it کیتامروفنا یاه  زوجم  یاراد   - تسویپ تسیل  قبط   - ههام یرابتعا 4  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اراد  ار  هاگشناد  تاعالطا  یروآ  نف  یکشزپ و  مولع 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305410-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 102102
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  اب  متسیس  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092003000113 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK600M لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  دروم  هدش  رکذ  یاهلدم  اهدنرب و  طقف  افطل  یمارگ  رهاوخ  ردارب و  .دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(- الاک دات  لیوحت و  زا  سپ   ) یدقن تخادرپ 

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   متسیس   متسیس   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 104104
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بیترت تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت و  تسویپ  لیاف  دشابیم .  یروص  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا 

1101001402000195 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   D-B لدم یکشم  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   I7-2600 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD DS SATA 32 MB لدم  GB 1000 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هنایار

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  8GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H310 MK لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش بصن  سیفآ 2016  مورک و  لگوگ  نژرو  نیرخآ  یتیب ،  هخسن 64  زودنیو 10  هدش و  لبمسا  تسیابیم  اه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قباطم  ) ددع کی  روتینام  نودب  لماک  متسیس  ، ددع رتویپماک 3 لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش 05631626102 گنهامه  یراذگ  تمیق  زا  لبق  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  یدقن  تخادرپ 

1101091839000091 زاین :  هرامش 
دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) ددع کی  روتینام  نودب  لماک  متسیس  ، ددع رتویپماک 3 لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05631626102 دوش گنهامه  یفجن  سدنهم  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق   ، هدنشورف اب  لمح  هنیزه  یدقن  تخادرپ 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام نودب   نودب لماک   لماک متسیس   متسیس ،، ددع ددع رتویپماک  33 رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 105105
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کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیرتام  ههام  یتناراگ 18  اب   MSI PRO MP 242 - 24 inch روتینام هاگتسد  دیرخ 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

1201001549000146 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیرتام  ههام  یتناراگ 18  اب   MSI PRO MP 242 - 24 inch روتینام هاگتسد  دیرخ 12  - 
ههام کی  هیوست  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  12 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیرتام  ههام  یتناراگ 18  اب   MSI PRO MP 242 - 24 inch روتینام هاگتسد  دیرخ 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست  دشابیم -  هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگ یراذگ تمیق   تمیق یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک طقف   طقف سیرتام   سیرتام ههام   ههام   1818 یتناراگ   یتناراگ اباب     MSI  PRO MP 242  -  24 inchMSI  PRO MP 242  -  24 inch روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش

106106
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اوشیپ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5733891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا یتناراگ  اب  aoc چنیا روتینام 27  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاقآ ریم  مناخ  راکرس  ینف  سانشراک  سانشراک  دات  لصا و  یتناراگ  اب  ( هراک پراش 3  یپک  هاگتسد   1

09198050283
1101092413000016 زاین :  هرامش 

اوشیپ شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

اوشیپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3381713164 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  یادهش  یوک  یتعیرش  نابایخ  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8042-3672  ، 36728042-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36721008-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5734016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع نویساربیلاکو 1 سیورس  ددع 4. 3 ژراش طبار  ددع 3. نم 3 نیو  یکدنف 12 رژراش  لباک  ددع 2. 2 کشورتکلا ECG پورپ .1  : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000080 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   5WIRE لدم  ECG روتینام لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09021307337 دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقنو  لمح  یاه - هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501121-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

aocaoc چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 107107

ددع ددع 11 نویساربیلاکو   نویساربیلاکو سیورس   سیورس ددع  44.. ددع 33 ژراش ژراش طبار   طبار ددع  33.. ددع نمنم  33 نیو   نیو 1212 یکدنف   یکدنف رژراش   رژراش لباک   لباک ..22 ددع   ددع 22 کشورتکلا کشورتکلا ECGECG پورپ   پورپ ..11 -- ناونع : : ناونع 108108
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5732756WELL LOGGING CABLE / SLIK WIRE LINE /GAS دیرخ
رتویپماکورکیم و / CHROMATOGRAPH HYDROGEM GENRATOR 250 CC/MIN

روتینام

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

یراذگراب5732911 تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  قبط  ) یرزیل رگپاچ  چنیا و  روتینام 24  رتویپماک و  سیک 
.دشابیم ههام  باسح 3  هیوست  ( هدش

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5732922 تسیل  قبط  سالپ  یج  روتینام  رتویپماک و  هحفص 76)سیک  روتینام  ( روتینام

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

.تسویپ5733138 تاصخشم  اب  متسیس  هحفص 76)دیرخ 20  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5733385 هحفص 76)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5733406 نودب  لماک  متسیس  ، ددع رتویپماک 3 لماک  هحفص 76)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

سیرتام5733561 ههام  یتناراگ 18  اب   MSI PRO MP 242 - 24 inch روتینام هاگتسد  دیرخ 12 
دوش یراذگ  تمیق  یتساوخرد  یالاک  طقف 

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

زیمت5733710 قاتا  گنیروتینام  هحفص 27)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5733891aoc چنیا روتینام 27  ددع  هحفص 76)2 روتینام  ( روتینام

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

ددع5734016 3 ژراش طبار  ددع 3. نم 3 نیو  یکدنف 12 رژراش  لباک  ددع 2. 2 کشورتکلا ECG پورپ .1-
ددع نویساربیلاکو 1 سیورس  .4

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

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

زا 88 ھحفص 85 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

یلسکیپ5733232 اگم  نیب 2  رود  هاگتسد  یارب 15  هتسب  رادم  متسیس  زیهجت  هحفص 53)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5733268IAP- لسکیپاگم تلاب 5  نیبرود  ریز : تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 6 
NB-E353-S

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5733466 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   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

ینامزاس5732843 هچراپکی  رازفا  مرن  دیرخ  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5733004Karyyo fish 2 زیلانآ رازفا  مرن  هحفص 19)پوکسورکیم olampus و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5733191 یزادنا  هار  بصن و  اب  مومیتپا  رآ  ید  یا  یکسرپسک  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یداینب5733461 یاه  یرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ 
میرف نیم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5733466 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5733585 زکرم  17 رد یهد  تبون  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 19)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5733821EPM راکهار زا  هدافتسا  تیلباق  اب  اه  هژورپ  تاعالطا  لدابت  تخاسریز  تشادهگن  داجیا و 
( تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  ) تفاسورکیام

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نوسکا5733845 رازفا  مرن  یداصتقا  ینابیتشپ  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نوسکا5733846 رازفا  مرن  یداصتقا  ینابیتشپ  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5733889 سوریو  یتنآ  هلاسکی  هحفص 19)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد5733919 قباطم  یریذپ و ....  بیسآ  تست  تینما ، زیلانآ  هحفص 19)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 88 ھحفص 87 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیمکت و5732966 هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  یریوصت  ... تراظن  هناماس  بصن  دیرخ و  دادرارق 
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم  مامتا  زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5733466 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5733693 یریوصت  تراظن  هحفص 18)نامزاس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک5733411 یلپ  سنج  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رد 57339472/70 هرکرک 4/40  هزادنا  دودح  یا 2- هروک  گنر  هدش  تیوقت  هغیت  یقرب  هرکرک  بصن  - 1
( یتایلام روما  ناتسکاپ  یوربور خ  یتشهب  خ   ) تیاغل 15 تعاس 9  زا  دیدزاب  -2

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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