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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 35

140 1140 1 رهم   رهم هبنش  1313   هبنش راهچ   راهچ 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 

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
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3838))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 52 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 3  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 35

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

( 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 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

aepdc.ir :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبانم ینابیتشپ و  یلام  نیکرتشم  تامدخ  هچراپکی  عماج و  یاه  متسیس  هئارا  هنیمز  رد  صصختم  روانف و  ناینب  شناد  یاه  تکرش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسنا

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

32122458-026 :: نفلت :: ICT@AEPDC.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5758359CCTV هتسبرادم (  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب ( 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلام یلام نیکرتشم   نیکرتشم تامدخ   تامدخ هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج یاه   یاه متسیس   متسیس هئارا   هئارا هنیمز   هنیمز ردرد   صصختم   صصختم وو   روانف   روانف ناینب   ناینب شناد   شناد یاه   یاه تکرش   تکرش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
یناسنا یناسنا عبانم   عبانم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ

11

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613613276-F07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  زا  سپ  زور  تدم 10  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GF 309 لدم فارگومرت  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 415-81465 قودنص  یتسپ 8335113115 -  دک  نارهت -  هداج  رتمولیک 5  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

8-03136686041 :: نفلت :: WEBSITE : WWW.EORC.IR - WWW.SANARATE.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

36686962-02161622836 :: سکف :: E-MAIL INFO@EORC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RES-0136014-F11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم هصقانمعبنم جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"P/F "FOXBORO یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک تاکرادت  نیمات و  تیریدم  نارهت  هداج  رتمولیک 5   :: 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

GF 309GF 309  لدم لدم فارگومرت   فارگومرت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

FOXBOROFOXBORO دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RES-0035904-F06 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

.31-33963332: نفلت یتسپ 8335113115  دک  الاک -  تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ

031  - 33963335 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

031 - 33964409 :: سکف :: kala@eorc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454909 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتساهرامش تفایرد  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور ود  تدم  هب   1401/07/23

ناهیک  :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758554 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلایر یزاس  دالوف  یاه  هروک  رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلام هکولب  ماجنا  تکرش  هجو  ردغ  لبم  زیراو  ای  ینیمضت  کچ  یکناب - ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 2/640/000/000  غلبم 

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  تیریدم  ناتسزوخ  دالوف  تکرش  ماما  ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها  تکرش   :: سردآ سردآ

6415-0613213 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06132907147 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 44

یلایر یلایر یزاس   یزاس دالوف   دالوف یاه   یاه هروک   هروک رابغ   رابغ وو   دود   دود یروآ   یروآ عمج   عمج متسیس   متسیس یاهرتماراپ   یاهرتماراپ گنیروتینام   گنیروتینام یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یسدنهم   یسدنهم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 52 ھحفص 7 
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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  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرتا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( - ATC ONBOARD  ) راطق کیتاموتا  لرتنک  لناپ  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یکناب همانتنامض  لایر  نیمضت 6.160.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: 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

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1M68- لدم  SUMY زاگ روسرپمک  هاگتسد  لدم 1M50-76/2-400GC322 و 4  SUMY زاگ روسرپمک  هاگتسد  هتعاس 2 یساسا 240000  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 A2MV10 لدم سنمیز  هاگتسد  268GC291-92/2 و 2

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

لاقتنا تایلمع  جنپ  هقطنم  - ناگنازرف کرهشو  نایگنهرف  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب   ، 7179896315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ

:: 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  ) ) راطق راطق کیتاموتا   کیتاموتا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

A2MV10A2MV10 لدم لدم سنمیز   سنمیز هاگتسد   هاگتسد زاگ -  -  زاگ روسرپمک   روسرپمک یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 52 ھحفص 8 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758637 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دیدجت  - هوکداوس تشالآ  هنزرل  یاتسور  راجفنادض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   TBS هاگتسیا لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 5206348312 

تاسیسات - هینبا - هار یراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داتس  هناماس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0146054 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

اتسور اتسور راجفنادض   راجفنادض ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب یتنیباک   یتنیباک   TBSTBS هاگتسیا   هاگتسیا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 88

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 52 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

بونج زاس  ورس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نوراک  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  نامز  زا  یراک  زور  دانسا 10  لیوحت  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  تاریهجت  یزادنا  هار  ناتسزوخ و  ناتسا  نامتخاس  یقرب  تاسیسات  یاهراک  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...یزوریپ یوک  زاوها  رد  عقاو  یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  تازیهجت  یزادنا  هار  دوخ و  ثادحا  لاح  رد  نامتخاس  یقرب  تاسیسات  یاهراک  ماجنا  یارجا  هژورپ 

رد ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یتسیاب  یفیک  یبایزرا  دنیارف  رد  هدننک  تکرش  ناراکنامیپ  ناراکنامیپ  هبتر  تیحالص و  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاسیسات  هتشر 

دحاو 4  کالپ 66  تجح  نابایخ  یدنمراک  نوتیز  زاوها  یناشن  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
نامیپ ریدم  رتفد  ناتسزوخ  ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامتخاس  هاگراک  دهاش  راولب  یاهتنا  یزوریپ  یوک  دانسا  لیوحت  تفایرد و 

06134444415 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010614 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشجنپهرامش زور  تعاس 17  - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یتارباخم  زکرم  نآ  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  لاکیناکم و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   15/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کان تیفیک  لوا  شقن  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 81717806و 09125052634 نفلت :: tenders.nak-mci.ir-نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هلحرم   هلحرم اتات   تاریهجت   تاریهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نامتخاس   نامتخاس یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

نآنآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   لاکیناکم   لاکیناکم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 52 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7p5apq8tvlfvr?user=37505&ntc=5758627
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5758627?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kvx2sv887q874?user=37505&ntc=5758559
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5758559?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 38 ششوک ششوک و  ششوک 24-27 - ششوک و  ینالصا -  دیهش  جلخ و  یاه  عطاقت  مدقت  قح  تیاعر  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 44/048/779/272  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

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

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

2001005120000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758450 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/0616 هرامش 100020478  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ،  مادقا  دزیرهش  حطسرد  ریسم  تیاده  ولبات  بصنو 

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریسم تیاده  ولبات  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   501,580,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 501.580.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

19:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطاقت عطاقت مدقت   مدقت قحقح   تیاعر   تیاعر حرط   حرط ناونع : : ناونع 1212

ریسم ریسم تیاده   تیاده ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 52 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g52njyp9x92rq?user=37505&ntc=5758375
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5758375?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jeafk78nl7rgq?user=37505&ntc=5758450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5758450?code=37505
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ناهفصا هد  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-01-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش اه  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   3/460/167/984 دروارب : نارار  یدام  یهدناماس 

لایر   3/797/655/720: دروارب باغرم  یدام  یهدناماس  - 2
لایر   735/372/362 دروارب : نازابناج  نیلولعم و  ددرت  تهج  هقطنم 10  حطس  رد  یتشادهب  اه  سیو  رس  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  یزاس  بسانم  - 3

: دروارب نازابناج  نیلولعم و  ددت  تهج  هقطنم 10  حطس  رد  طوبرم  یاهولبات  بصن  یکیفارت و  ریازج  یضرع  یاهروبع  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  یزاس  بسانم  - 4
لایر   2/160/979/410

لایر   4/244/654/174 دروارب : هاگپ  کراپ  یهدناماس  - 5
لایر   3/636/036/284 دروارب : یمیهاربا  دیهش  نابایخ  یهدناماس  - 6

لایر   2/482/957/414 دروارب : هلال  کراپ  یهدناماس  - 7
لایر  4/347/984/867: دروارب یماصتعا  نیورپ  نابایخ  ات  یناشاک  هدیپس  نابایخ  لصاف  دح  راسهوک  نابایخ  یزاسور  هدایپ  - 8

لایر   4/288/528/598 دروارب : ییاباب  اقآ  دیهش  هارگرزب  وردنک  بنج  ناوغرا  کراپ  یهدناماس  - 9
لایر  دروارب 1/147/750/869  ناینسحم  دیهش  لپ  یزاسور  هدایپ  یهدناماس  - 10

لایر   3/907/336/149 دروارب : هناخشوقاب  رانم  یزاس  هندب  - 11
لایر   4/107/460/000 دروارب : ناراب  با  هاچ  رفح  - 12

لایر   6/000/000/000  : دروارب هقطنم  حطس  یاه  هارگرزب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  13
لایر  5/000/000/000 دروارب :  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  هانپرس  بصن  تخاس و  - 14

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا  یرادرهش  هد  هقطنم   :: سردآ سردآ
نارمع دحاو  یسوط  خیش  هار  راهچ  نیورپ  نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5758566(ATC ONBOARD  ) راطق کیتاموتا  لرتنک  لناپ  یکدی  تاعطق  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ -- کراپ کراپ یهدناماس   یهدناماس -- یتشادهب یتشادهب اهاه   سیو   سیو رسرس   وو   سوبوتا   سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یزاس   یزاس بسانم   بسانم -- یدام یدام یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع
سوبوتا سوبوتا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا هانپرس   هانپرس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس  - - حطس حطس یاه   یاه هارگرزب   هارگرزب

1414

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

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

زا 52 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jbfuq45d36e7r?user=37505&ntc=5758581
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5758581?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

هزاس نایسراپ  تکرش   / عیانص  :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جورخ دورو و  تیگ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نت  نازیم 200  هب  یزلف  تاعیاض 

نت نازیم 40  هب  یراک  نیشام  هلافس 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تنواعم  هزاس ، نایسراپ  ناهفصا ، عافد  عیانص  عمتجم  هکرابم ، هداج  رتمولیک 7  رهش ، نیرز  ناهفصا ، : سردآ  :: سردآ سردآ

03152322958 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03152322230 :: 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

نتنت   4040 نازیم   نازیم هبهب   یراک   یراک نیشام   نیشام هلافس   هلافس نتنت   - -   200200 نازیم   نازیم هبهب   یزلف   یزلف تاعیاض   تاعیاض جورخ -  -  جورخ وو   دورو   دورو تیگ   تیگ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 52 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6564a339b3jex?user=37505&ntc=5758546
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هلحرم کی  هدرشف )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا

1401/07/12 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758359 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب   ( CCTV هتسبرادم (  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق ، نادیم  نارادساپ  راولب  سابعردنبرهش  ناگزمره  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-07632129271 :: 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

5758399GF 309 لدم فارگومرت  نیبرود  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هرهب5758627 هلحرم  ات  تاریهجت  یزادنا  هار  نامتخاس و  یقرب  تاسیسات  یاهراک  ماجنا  یراذگاو 
یرادرب

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردانب ردانب  (  ( CCTVCCTV هتسبرادم (  (  هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 52 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
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تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000077 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یطابترا  کنیل  - 

رتمولیک هلصاف 3  اب  هعومجم  ود  یارب  یتنرتنیا  طابترا  داجیا 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 52 ھحفص 15 
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ناریا ییاضف  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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  نآ  رب  ینتبم  یاه  هناماس  تازیهجت و  هیلک  تاعالطا و  یروانف  یاه  هکبش  یتینما  یبایزرا  ذوفن و  نومزآ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و 

1101004068000213 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب یرجم  - دوش هتفرگ  سامت  یلخاد 172  هرامش 23344  اب  لاؤس  تروص  رد  - دیامن هئارا  امرفراک  هب  ار  هطوبرم  تادنتسم  شرازگ و  یرجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تامازلا  هیلک   1 هبتر کیتامروفنا  یلاع  یاروش  رد  تکرش  یدنب  هبتر  یهاوگواتفا  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: 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  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 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنآ ندومن  یکینورتکلا  تهج  رد  قودنص  یاهدنیارف  یحارط  زاب  یسانش و  بیسآ  یبایزرا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000018 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ ربرب   ینتبم   ینتبم یاه   یاه هناماس   هناماس وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هکبش   هکبش یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا وو   ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1818

اهنآ اهنآ ندومن   ندومن یکینورتکلا   یکینورتکلا تهج   تهج ردرد   قودنص   قودنص یاهدنیارف   یاهدنیارف یحارط   یحارط زاب   زاب وو   یسانش   یسانش بیسآ   بیسآ یبایزرا ، ، یبایزرا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 52 ھحفص 16 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاه  گرب  تاجردنم  قباطم  ًانیع  تاقلعتم  روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000151 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   CD وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اواف رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدننک 
هتسب 6 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  .دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  یلم  تکرش  تسارح  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  داهنشیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تکرش  نیا  طیارش  اب  تخادرپ  شیپ  ناونعب  شرافس  غلبم  دصرد  هئارا 25  ناکما  ددرگ ، لیوحتو  داهنشیچ  تسویپ  قباطم  الاک  تسا ،

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 52 ھحفص 17 
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یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح   corporate am هخسن ربراک  یارب 150  هلاسکی  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینشلگ 09356012087 سدنهم  یگنهامه  دشاب و 

1101092344000095 زاین :  هرامش 
یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشاب و  یم  یمازلا  ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح   corporate am هخسن ربراک  یارب 150  هلاسکی  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینشلگ 09356012087 سدنهم 

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corporate amcorporate am  هخسن هخسن ربراک   ربراک   150150 یارب   یارب هلاسکی   هلاسکی شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 52 ھحفص 18 
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5758702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار رتسب  یور  رب  یلخاد  هکبش  یاتید  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000234 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیئامن  تسویپ  ار  راک  هرادا  ینمیا  یهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  یهاوگ  تمیق ، زیلانآ  خرن ، داهنشیپ  گرب  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  امش  یاهداهنشیپ  تروصنیا 

رکشت  اب 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  یاه  نامیپ  روما 

یلخاد 516  06134440071-9

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویدار ویدار رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یاتید   یاتید لاقتنا   لاقتنا 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 52 ھحفص 19 
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ناهفصا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004430000022 زاین :  هرامش 

ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یدمحا سدنهم  یاقآ  ناهفصا -  هاگشناد  اواف  زکرم  اب  سامت  یلیمکت  تاعالطا  تروص  رد  هداد -  زکرم   zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03137934321

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37932046-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم   zabbixzabbix  گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 52 ھحفص 20 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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 19 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هچراپکی  سامت  زکرم  یزادنا  هار  رازفا  مرن  هیهت  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد - 

1101001011000136 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف  شیپ  یراذگراب  هناماسرد -  یتسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هچراپکی  سامت  زکرم  یزادنا  هار  رازفا  مرن  هیهت  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددجت 88115906 مناخدادرارق  سانشراکو   88115852 ینامیا یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغرد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچراپکی هچراپکی سامت   سامت زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت 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 52 ھحفص 21 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" رامآ تاعالطا و  یروانف  تاکرادت  نیمات و   " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000093 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

86712140: یرباج سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس قبط  دحاو ) هرجنپ  داجیا   ) ترایز جح و  نامزاس  لاتیجید  یاهسیورس  اههناماس و  یزاس  هچراپکی  مرفتلپ  دیلوتی  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101010064000053 زاین :  هرامش 
ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 64512030  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512234-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامآ رامآ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تاکرادت   تاکرادت وو   نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

نامزاس نامزاس لاتیجید   لاتیجید یاهسیورس   یاهسیورس وو   اهاه   هناماس   هناماس یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی مرفتلپ   مرفتلپ دیلوت   دیلوت هبهب   زاین   زاین 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 52 ھحفص 22 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5758716 رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هحفص 23)هفاضا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

درگوگ5758804 تفایزاب  دحاو  یلرتنک  یاه  پول  زا  لاکشا  هحفص 23)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم هدامآ 48  نتب  یارجا  حلاصم و  هیهت  ، نتب اب  یدنب  مورک  حلاصم و  هیهت ی  ، نیبرود اب  بسانم  بیش  نعت  یراذگدک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بعکم 

نفلت 02183764828-02183764810 هرامش 
1101001034003705 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
بعکم رتم  48 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارجا تالآ  رازبا  حلاصم و  هیلک  هیهت  .تسا  امرفراک  هدهعب  راهان  یاذغ  هدعو  کی  یدنب و  مورک  یارب  یطوق  هیهت  تسا .  زور  ارجا 10  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا راکنامیپ  هدهعب  اه  هلاخن  یوپد  یروآ و  عمج  راک ، 

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

83764810-021  ، 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

رتم رتم   4848 هدامآ   هدامآ نتب   نتب یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ،، نتب نتب اباب   یدنب   یدنب مورک   مورک وو   حلاصم   حلاصم هیهت  یی   هیهت ،، نیبرود نیبرود اباب   بسانم   بسانم بیش   بیش نعت   نعت وو   یراذگدک   یراذگدک ناونع : : ناونع
بعکم بعکم

2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکمک  تکاتنک  قرب و  هلول  ناشفا و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001539 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یرصان شویراد  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب   0/75x3 mm^2 عطقم حطس   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 3 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

اند همرآ  رذآ  نایل  هدننک  هضرع  عجرم  روتایدار  ناریا  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   SC9-63 لدم یسیطانغم  یترارح  دیلک  یکمک  تکاتنک  الاک :  مان 
نتراک 6 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناشخرد هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایرآ  نابات  ناشخرد  هدنزاس  عجرم   mm 13 تماخض  mm 20 رطق  m 6 لوط  PVC سنج قرب  هلول  الاک :  مان 

ایرآ نابات 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکمک یکمک تکاتنک   تکاتنک وو   قرب   قرب هلول   هلول وو   ناشفا   ناشفا لباک   لباک ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رادقم 2  هب  متیآ  دادعت 1  .ددرگ  هئارا  تسویپ  کرادم 

1101097587000061 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XBTGT7340 لدم یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

.ددرگ یم  تست  ییاهن  دات  زا  لبق  هاگتسد.تسیمازلا  هلاس  یتناراو 3  هلاس و  کی  یتناراگ  ، هدننک دیلوت  یاه  درادناتسا  تلاصا و  همانیهاوگ  هئارا 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باتفآ هگنل و230  یاههاگتسیا 230  عطقلا  عیرس  یاهدیلک  یور  رب  یریذپ  نامرف  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000388 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپیلع مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHICTOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC ناونع : : ناونع 2929

اههاگتسیا اههاگتسیا عطقلا   عطقلا عیرس   عیرس یاهدیلک   یاهدیلک یور   یور ربرب   یریذپ   یریذپ نامرف   نامرف ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قباظم  یبونج  ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هفاضا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091444000032 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یماظتنا ،  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  یرادا -  تیاس  ( - ص  ) مظعا ربمایپ  راولب  - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9719866838

32392000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400533-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن هبهب   هاگتسیا   هاگتسیا   1414 ندومن   ندومن هفاضا   هفاضا ناونع : : ناونع 3131

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR "E.G.T" GAS TURBINE, MODEL: TEMPEST تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101093631003152 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس  22 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  ناگدنشورف  دشاب و  یمن  رظندم  هدش  هئارا  دک  ناریا  تسویپ ، یاضاقت  مالقا  قیقد  دک  ناریا  هئارا  رد  داتس  هناماس  لکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یلام  ینف و  داهنشیپ  تروص  هب  ار  دوخ  مالقا  تایئزج  هدومن و  هئارا  ار  لک  تمیق  تسویپ ، یاضاقت  قباطم 

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

23942607-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  هاگشیالاپ  درگوگ  تفایزاب  دحاو  یلرتنک  یاه  پول  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000730 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
مالیا مالیا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32910000-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت مور   مور لرتنک   لرتنک هلصفنم   هلصفنم تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3232

درگوگ درگوگ تفایزاب   تفایزاب دحاو   دحاو یلرتنک   یلرتنک یاه   یاه پول   پول زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  نئاق  یزاگ  هاگورین  زاین  دروم  یکینورتکلا  یاه  تراک  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000046 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 6120 لدم ناقاتای  شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  تراک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 210 ییازریم  سدنهم  یتارب و  سدنهم  یاقآ  یلخاد 217  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناقاتای ناقاتای شزرل   شزرل یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا هلاناک   هلاناک ودود   تراک   تراک ناونع : : ناونع 3434

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 ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یسرزاب  تامازلاو  تادنتسمو  حرش  قبط....و  کیتامونپ  ولاوو  تولیاپ  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000522 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 

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

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043218-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: 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

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامونپ کیتامونپ ولاوو   ولاوو تولیاپ   تولیاپ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 3535

تکاد تکاد -- یزلف یزلف هدرن   هدرن یرون - - - - یرون ربیف   ربیف لماک   لماک لنپ   لنپ چپچپ   یزوس -  -  یزوس شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس روتپادآ -  -  روتپادآ  - - قرب قرب ولبات   ولبات دروک - - دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
...و ...و راددلیش -  -  راددلیش لماک   لماک لنپ   لنپ چپچپ    - - هکبش هکبش

3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ... رورس و قاتا  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000054 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم   IP 30 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  kVA 10 ناوت اب   MP10000X1 لدم  Bypass UPS قرب ولبات  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFASCMPB6 لدم هکبش   SC duplex SM\MM روتپادآ الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تاراما هدنزاس  روشک   NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURING FAZCO یتراجت مان   FM لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ناگنز دیون  ناویک  نارگ  هفرح  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهم  ناتسهب  یسدنهم  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم   BEHESTAN یتراجت مان   MCNP لدم هکبش  دربراک  یرون  ربیف  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   PC/SM- SX لدم  m 1 لوط  FC-SC دروک چپ  یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA

ددع 4 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SHENXHEN JIYOULONG IMPORT AND EXPORT CO.LTD هدنزاس عجرم   RACK لدم  4x1/5 m زیاس یزلف  هدرن  الاک :  مان 
قرش باتفآ  تراجت  نامیپ 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

سراف جیلخ  نایار  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بوناد  یتراجت  مان  هرمن 4  هکبش  تکاد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   ports SFTP 24 لدم راددلیش  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09173642897: سامت هرامش  / دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  لاسرا  هنیزه  تسویپ * حرشب   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5758475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مئامض رد  تسویپ  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  هارمهب   tyco کرام قیرح  افطا  یتساوخرد  مالقا  ناونع : 

14012420 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

نارهت یعامتجا  نیمات  نامزاس  مشش  هبعش   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم گنیکراپ  هقبط  یعامتجا و 2  نیمات  هبعش 6  یرادا  نامتخاس  قبط  تهج 3  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  قبط  تثعب  ینامرد  یرادا 

1101090344000023 زاین :  هرامش 
نارهت شش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دنیامن تکراشم  مالعتسا  رد  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دنشاب  یم  فظوم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  یروضح  دیدزاب 

1381935411 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 6  ناتوب  یرتم  شبن 8  یرذآ   هار  هس  یریشمش  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66699827-021  ، 66698282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66638509-021 :: 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

tycotyco  کرام کرام قیرح   قیرح افطا   افطا یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3737

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وکسیس  چیئوس 3750  هاگتسد  ریمعت 2 

وکسیس چیئوس 2960  هاگتسد  ریمعت 2 
1101001063000274 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش  زا  قرب  نایرج  میظنت  دربراک  تردق  دلوم  روتامروفسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتورکیم رتور  هاگتسد  ریمعت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس   29602960 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ریمعت   ریمعت وکسیس   وکسیس   37503750 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ کین  هیوقرج  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5758488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط هشقن  قبط  دابآ  کین  هبعش   LAN هکبش یارجا  نینچمه  نفلت و  طوطخ  گنیترا و  یرارطضا ،  قرب  یشک  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیدق  هکبش  یروآ  عمج   NODE جنپ تسیب و  اب  هدش 

1101092450000001 زاین :  هرامش 
دابا کین  هیوقرج  یعامتجا  نیمات  نامزاسا   : هدننک رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
NODE 25 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

یحارط هشقن  قبط  دابآ  کین  هبعش  یعامتجا  نیمات   LAN هکبش یارجا  نینچمه  نفلت و  طوطخ  گنیترا و  یرارطضا ،  قرب  یشک  لباک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبعش . یاتید  قرب و  یمیدق  هکبش  یروآ  عمج  نینچمه  عبرم و  رتم  دودح 120  ژارتم  اب  یناکم  رد   NODE جنپ تسیب و  اب  هدش 

8377113317 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  دابا  کین  یلفس  هیوقرج  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624055-031  ، 46622526-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46622831-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش   LANLAN  هکبش هکبش یارجا   یارجا نینچمه   نینچمه وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ وو   گنیترا   گنیترا یرارطضا ،  ،  یرارطضا قرب   قرب یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس رورس و  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000199 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 269 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  هیمیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  داهنشیپ 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسوی  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش 
 . دش دهاوخ  یسررب  تفن   AVL رد هدش  تبث  یاه  تکرش  ینف  داهنشیپ  اهنت 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطابترا5758434 هحفص 14)کنیل  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5758455 تازیهجت و  هیلک  تاعالطا و  یروانف  یاه  هکبش  یتینما  یبایزرا  ذوفن و  نومزآ  ماجنا 
نآ رب  ینتبم  یاه 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لماک5758457 لنپ  چپ  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  روتپادآ -   - قرب ولبات  دروک - چپ  هکبش  لباک 
...و راددلیش -  لماک  لنپ  چپ   - هکبش تکاد  - یزلف هدرن  یرون - - ربیف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهنآ5758459 ندومن  یکینورتکلا  تهج  رد  قودنص  یاهدنیارف  یحارط  زاب  یسانش و  بیسآ  هحفص 14)یبایزرا ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5758467 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 14)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5758472corporate am هخسن ربراک  یارب 150  هلاسکی  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

چوس چوس وو   رورس   رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4141

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

ویدار5758702 رتسب  یور  رب  یلخاد  هکبش  یاتید  هحفص 14)لاقتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رامآ5758789 تاعالطا و  یروانف  تاکرادت  نیمات و  تامدخ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس5758807 لاتیجید  یاهسیورس  اه و  هناماس  یزاس  هچراپکی  مرفتلپ  دیلوت  هب  هحفص 14)زاین  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5758685TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC(23 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا هب  عبرمرتم  3200 ژارتم هبنایانیبان  تهج  یزاس  بسانم  اویناک و  لودج  یزاس و  لودجو  یسوط  زیلاج  رجآ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  هحفص  ناپ 

1101050026000138 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 300 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرمرتم 3200 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 1300 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم هحفص  ناپ  مالعتسا  هب  عبرمرتم  3200 ژارتم هبنایانیبان  تهج  یزاس  بسانم  اویناک و  لودج  یزاس و  لودجو  یسوط  زیلاج  رجآ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

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

هبنایانیبان هبنایانیبان تهج   تهج یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   اویناک   اویناک لودج   لودج وو   یزاس   یزاس لودجو   لودجو یسوط   یسوط زیلاج   زیلاج رجآ   رجآ یارجا   یارجا 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

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

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

5758799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاسیسات  نکاما و  هرادا  تهج  ینمیا ) رادشه و   ) ینمیا یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001915 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نابهگن  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم   NF-SSN لدم  250x350 mm زیاس ینمیا  مئالع  ولبات  الاک :  مان 

نابهگن یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدننک 
ددع 72 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هام  ود  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  هدش و  مالعا  دک  ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم طسوت  الاک  دات  تفایرد و 

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

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ینمیا ینمیا وو   رادشه   رادشه  ) ) ینمیا ینمیا یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  ناجنز  ناتسا  تخاسریز  تاطابترا  دابآ  ناطلس  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001247 زاین :  هرامش 

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

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  تازیهجت  هیهت  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  یئاجباج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000069 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: 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

هاگتسیا هاگتسیا هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4444

تازیهجت تازیهجت هیهت   هیهت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   یئاجباج   یئاجباج ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت هژورپ  لحم  رد  هتفه  کی  تدم  یط  تکرش و  کی  زا  جیکپ و  کی  بلاق  رد  تازیهجت  هیلک  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ 

دوش  هعلاطم  بلاطم  تقد  هب 

1201001083000189 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دشاب  یمامرفراک  رظن  قباطم  یفرصمو  یلاوما  مالقاروتکاف  رودص  - 
دوش  مالعا  دحاو  کی  تروصب  لک  تمیق  مهم : 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09123865986  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  رظن  درومدنرب  هدنیامن  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  هلاس و  هس  ستناراگ 

دشاب ینف  سانشراک  تکرش و  تسارح  رتفد  دات  دروم  ورین و  ترازو  تسارح  زکرم  تسیل  رد  هدننک  نیمات  تکرش 

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

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

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هیهت5758364 ، نتب اب  یدنب  مورک  حلاصم و  هیهت ی  ، نیبرود اب  بسانم  بیش  نعت  یراذگدک و 
بعکم رتم  هدامآ 48  نتب  یارجا  حلاصم و 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5758359CCTV هتسبرادم (  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب ( 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلوب تلوب نیبرود   نیبرود -- ردنلیس ردنلیس بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم -- هاتوک هاتوک درب   درب ناوختراک   ناوختراک -- لرتنک لرتنک زکرم   زکرم -- یرتاب یرتاب -- هکبش هکبش لباک   لباک -- شفنب شفنب نرتسو   نرتسو دراه   دراه  - - تروپ تروپ   88 چوس   چوس ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تحت   تحت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد --

4646

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

fbnp 1401-33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IRAN News :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Faraz Battery Co. intended to open a tender with the following conditions for develop its products by assembling یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.heavy truck SMF,MF and LM types batteries from 100 to 250 Ah

Scope of the works:ASSEMLY LINE including loading and unloading of plates,plate stacks,c.o.s,enveloping machines,COMBI
(intercell welding machine),post burning machine,pneumatic conveyor,laser printing machine. Formation dept.:Complete

Finishing line and Formation Rectifiers

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

Address for willing to participate and submission:Third floor,No.38,Esfandyar :: سردآ سردآ

02188651741 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

982188650859 :: سکف :: E-mail:info@farazbattery.irسکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT15 / 401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a par of its Uncoated Prilled Urea product in spot form to

interested reputabl.companies active in Urea market. Therefore we would like to invite you to submit your mos.competitive
.proposal based on below conditions not later than 08:00 on Saturday,08 October 2022,A.M. Tehran time

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناسارخ  یمیشورتپ   :: سردآ سردآ
9458186111  : یتسپ دک 

:: 5831553651و 583133 نفلت :: TENDER@KHPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..assembling heavy truck  SMF,MF and LM types  batteries  from 100  to 250  Ahassembling heavy truck  SMF,MF and LM types  batteries  from 100  to 250  Ah ناونع : : ناونع 4747

Uncoated Prilled Urea product in BagsUncoated Prilled Urea product in Bags ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 52 ھحفص 40 
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(( 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 " ) " ) 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

CMT 14/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Crystal Melamine product in spot یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
form to interested reputabl.companies active in Melamine market. Therefore,we would like to invite you to submit your

.mos.competitive proposal based on below conditions not later than 08:00 on Saturday,08 October 2022,A.M. Tehran time

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناسارخ یمیشورتپ   :: سردآ سردآ

Fax:+998 583-2443528 2443523 583 98  + :: نفلت :: TENDER@KHPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

5832229973 :: سکف :: E-mail:sales@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5758519assembling heavy truck SMF,MF and LM types batteries from 100 to 250
.Ah

هحفص 39) )  itsits

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

5758812Uncoated Prilled Urea product in Bags(39 هحفص )  itsits

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

5758814Crystal Melamine product(39 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لماک5758457 لنپ  چپ  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  روتپادآ -   - قرب ولبات  دروک - چپ  هکبش  لباک 
...و راددلیش -  لماک  لنپ  چپ   - هکبش تکاد  - یزلف هدرن  یرون - - ربیف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

تاقلعتم5758467 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 14)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Crystal Melamine productCrystal Melamine product ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 52 ھحفص 41 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

تاقلعتم5758467 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 14)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5758581- یتشادهب اه  سیو  رس  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  یزاس  بسانم  - یدام یهدناماس 
هانپرس بصن  تخاس و   - حطس یاه  هارگرزب  لیردراگ  بصن  دیرخ و  - کراپ یهدناماس 

سوبوتا یاه  هاگتسیا 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003847000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758489 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  عتارم  لگنج و  یاه  کالپ  تامدخ و  حرش  قبط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تحاسم 902400 هب  ناتسا  عتارم  یاه  هصرع  قیرح  یافطا  ماد و  یارچ  هناورپ  لرتنک  یریگشیپ ،  تبقارم ،  تشگ و  تایلمع  ماجنا  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا ) هعبات  یاهناتسرهش  رد  یتسویپ  تامدخ  حرش  قبط   ) راتکه

حرش قبط  راتکه ( اعمج 971943 راتکه   69543 تحاسم هب  ناتسا  یلگنج  یاه  هصرع  قیرح  یافطا  لرتنک و  یریگشیپ ،  تبقارم ،  تشگ و  تایلمع  ماجنا  -2
هام تدمب 12  ناتسا ) هعبات  یاهناتسرهش  رد  یتسویپ  تامدخ 

لایر   2,550,316,294 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  امیس –  ادص و  بنج  مج –  ماج  لیبدرا –   ، 5618864649 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 295  33814077  - 9: سامت هرامش  لیبدرا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا عتارم   عتارم وو   اهلگنج   اهلگنج حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   تنایص   تنایص ,, تبقارم تبقارم وو   تشگ   تشگ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 52 ھحفص 42 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  ددع  دادعت 14   co2 یناشن شتآ  لوسپک  ددع ، دادعت 14  زاگ  ردوپ و  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار لاسرا  یمسر ، روتکاف 

1101001050000107 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

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

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 3 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-3 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 2 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 11 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان   kg 3 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 4 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 7 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 30 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  ماد  شتآ  نارهت  یسدنهم  ینف  تامدخ  هدنزاس  عجرم   kg 12 لوسپک یناشن  شتآ  عون  زاگ  لکش   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ماد شتآ  نارهت  یسدنهم  ینف 
لوسپک 2 دادعت : 

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

، یمسر روتکاف  تسویپ ، تاصخشم  تسیل و  قبط  ددع  دادعت 14   co2 یناشن شتآ  لوسپک  ددع ، دادعت 14  زاگ  ردوپ و  یناشن  شتآ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دک  ناریا  ههام ، کی  هیوست  ناگیار ، لاسرا 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ زاگ وو   ردوپ   ردوپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5151

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

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

(( 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

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

لماک5758457 لنپ  چپ  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  روتپادآ -   - قرب ولبات  دروک - چپ  هکبش  لباک 
...و راددلیش -  لماک  لنپ  چپ   - هکبش تکاد  - یزلف هدرن  یرون - - ربیف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5758475tyco کرام قیرح  افطا  یتساوخرد  هحفص 28)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5758489 عتارم  اهلگنج و  حطس  رد  قیرح  یافطا  تنایص و  , تبقارم تشگ و  تایلمع  هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

زاگ5758728 ردوپ و  یناشن  شتآ  هحفص 9)لوسپک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5758743 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 28)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

5758359CCTV هتسبرادم (  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب ( 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیهت5758364 ، نتب اب  یدنب  مورک  حلاصم و  هیهت ی  ، نیبرود اب  بسانم  بیش  نعت  یراذگدک و 
بعکم رتم  هدامآ 48  نتب  یارجا  حلاصم و 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5758399GF 309 لدم فارگومرت  نیبرود  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسیا5758669 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 37)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5758750 هیهت  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 37)یئاجباج و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5758813- هاتوک درب  ناوختراک  - لرتنک زکرم  - یرتاب - هکبش لباک  - شفنب نرتسو  دراه   - تروپ چوس 8 
هکبش تحت  طبض  هاگتسد   - تلوب نیبرود  - ردنلیس بصن  تاقلعتم 

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو یبناج  تازیهجت  زکرم و  زا  زیرگ  روسرپمک  هاگتسد  هتعاس 6  یساسا 25000  ریمعت  ماجنا  تهج  ینف  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاس هریخذ  قیرزت 

1101092134000606 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

زا5758583 زیرگ  روسرپمک  هاگتسد  هتعاس 6  یساسا 25000  ریمعت  ماجنا  تهج  ینف  تامدخ  تفایرد 
یزاس هریخذ  قیرزت  دحاو  یبناج  تازیهجت  زکرم و 

هحفص 45) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرزت قیرزت دحاو   دحاو یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   زکرم   زکرم زازا   زیرگ   زیرگ روسرپمک   روسرپمک هاگتسد   هاگتسد   66 هتعاس   هتعاس   2500025000 یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ماجنا   ماجنا تهج   تهج ینف   ینف تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هریخذ   هریخذ

5252
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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 00 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط   HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000637 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

لماک5758457 لنپ  چپ  یزوس -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  روتپادآ -   - قرب ولبات  دروک - چپ  هکبش  لباک 
...و راددلیش -  لماک  لنپ  چپ   - هکبش تکاد  - یزلف هدرن  یرون - - ربیف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

چوس5758597 رورس و  یکدی  هحفص 32)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5758608HP هحفص 46)رورس رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 5353
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1445-14010892 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5758430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاقلا روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاقلا ییاقلا روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

ادزم ادزم تناو   تناو خرچ   خرچ هعطق   هعطق خرچ   خرچ گنیر   گنیر کیتاموتا - - کیتاموتا ریغ   ریغ وردوخ   وردوخ هدند   هدند نغور   نغور -- یکیتسالپ یکیتسالپ راد   راد هریگ   هریگ هشوپ   هشوپ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288002871 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناروآ لیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   31/6x22/4 cm زیاس  CD یاج اب  لدم  یکیتسالپ  راد  هریگ  هشوپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 

هکشب 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZPP- مالعتسا تسویپ  دانسا  حرش  اب  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  اب  هارمه  یگدروخ  شیاپ  نپوک  ددع  بارپ و 6  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9022596001-TR/A02

1101001105001926 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ مویلورتپ  مانرف  هدننک  هضرع  عجرم   EUROPCORR یتراجت مان   3510XX لدم هلول  یگدروخ  یریگ  هزادنا  روسنس  بارپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
حایس هدننک  هضرع  عجرم   RCSL هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   RCSL یتراجت مان  لدم 1018-142  لیتسا  نبرک  سنج  یکسید  یگدروخ  نپوک  الاک :  مان 

بونج دعر 
ددع 6 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ZPP-9022596001- مالعتسا تسویپ  دانسا  حرش  اب  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  اب  هارمه  یگدروخ  شیاپ  نپوک  ددع  بارپ و 6  ددع  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   . دوشیم هتفرگ  لیوحت  نارهت  یسرزاب  دات  تیور و  زا  سپ  الاک   TR/A02

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

6179264-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

ییاقلا5758430 روسنس  هحفص 46)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

تناو5758638 خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  کیتاموتا - ریغ  وردوخ  هدند  نغور  - یکیتسالپ راد  هریگ  هشوپ 
ادزم

هحفص 46) روسنس  ( روسنس

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

هلول5758762 یگدروخ  یریگ  هزادنا  روسنس  هحفص 46)بارپ  روسنس  ( روسنس

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

ناقاتای5758821 شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  هحفص 23)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هلول هلول یگدروخ   یگدروخ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 5656

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 " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

وکسیس5758470 چیئوس 2960  هاگتسد  ریمعت 2  وکسیس  چیئوس 3750  هاگتسد  هحفص 32)ریمعت 2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

چوس5758597 رورس و  یکدی  هحفص 32)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5758813- هاتوک درب  ناوختراک  - لرتنک زکرم  - یرتاب - هکبش لباک  - شفنب نرتسو  دراه   - تروپ چوس 8 
هکبش تحت  طبض  هاگتسد   - تلوب نیبرود  - ردنلیس بصن  تاقلعتم 

هحفص 37) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سرادم شزرو  نویساردف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19A330 چنیا روتینام 19  هاگتسد  ود  هاگتسد 2- کی   am271 11m-G لدم یآ  سا  ما  یچنیا  هراک 27 همه  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Hiwa نیرگ سیک   . گنوسماس

1101092040000011 زاین :  هرامش 
سرادم شزرو  نویساردف  هدننک :  رازگرب 

یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

نیرگ  رواپ 300ص   2995 دنایب سوام  دروبیک و   . تیاب ارت  دراه 1  . گیگ مر 4   . درب ا510 ردام   . 10100 3 هثقخز  vnhckni  \ :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف گنهامه   09372756691 نفلت اب  یرازگراب  زا  لبق  رتلماک  تاعالطا  تهج 

1997843951 یتسپ :  دک   ، 23 کالپ یقرش  مراهچو  تسی  نابایخ  گنهرف  لپ  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86127605-021  ، 88584511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88584512-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یآیآ ساسا   ماما   یچنیا   یچنیا هراک  2727 هراک همه   همه رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 5757

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 " ) " ) 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

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

تاقلعتم5758467 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 14)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هروک5758554 رابغ  دود و  یروآ  عمج  متسیس  یاهرتماراپ  گنیروتینام  یارجا  هیهت و  یسدنهم  هژورپ 
یلایر یزاس  دالوف  یاه 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5758716 رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هحفص 23)هفاضا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5758738 زکرم   zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یآ5758749 سا  ما  یچنیا  هراک 27 همه  هحفص 50)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

ناقاتای5758821 شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  هحفص 23)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

5758359CCTV هتسبرادم (  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  هژورپ 
ردانب ( 

هحفص 14) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسیا5758669 هتسبرادم  نیبرود  هحفص 37)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5758750 هیهت  هتسبرادم و  نیبرود  بصن  هحفص 37)یئاجباج و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!  / هرهچ صیخشت  بایغ و  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  و 

1101093377000236 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ZK TECO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZK TECO یتراجت مان   UFACE 402 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5758467 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 14)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ5758675 صیخشت  بایغ و  روضح و  هحفص 51)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گنیروتینام5758716 رازفا  مرن  هب  هاگتسیا  ندومن 14  هحفص 23)هفاضا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5758738 زکرم   zabbix گنیروتینام رازفا  مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هچراپکی5758740 سامت  زکرم  یزادنا  هار  رازفا  مرن  هحفص 14)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5858

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