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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 رهم   رهم هبنشکی  1717   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,570 , 000148 ,570 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,47088,470مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   138هکس ,970 , 000138 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,900206 سیئوس900, سیئوس کنارف   328,200328کنارف ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,000237,000رالد ناتسبرع لایر   86لایر ,57086 ,570

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 316وروی ,820316 ژورن820, ژورن نورک   30نورک ,40030 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,690یالط , 00013,690 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   360دنوپ ,460360 نپاژ460, نپاژ نینی   دصکی   224,590224,590دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3434))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7575))

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

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

زا 85 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 51

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

دهشم یرادرهش  یحیرفت  یگنهرف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1322765 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766416 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مود تبون  مارگرهش - هژورپ  یارجا  اهب  مالعتسا  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبارت یاقا  ینابیتشپ  ناسانشراک  دحاو 308  هقبط 3  یگنهرف  نامزاس  ارتکد  هارراهچ  9 و  انیس نبا  نیب  انیس -  نبا  نابایخ   :: سردآ سردآ

09155137720 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هژورپ هژورپ یارجا   یارجا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 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   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 TRAP TEST دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PLATE

 FT-IR هاگتسد
هدرشف یاوه  ژویفیرتناس  روسرپمک 

P/F SIMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
P/F FOXBORO

یفارگومرت نیبرود 
GATE VALVE

OMS تالآ ریش  یکدی  تاعطق 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.eore.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تازیهجت یژولونکت و  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوت تیفرظ  اب  همارخ  هقطنم  رد  نامیس  دیلوت  طخ  تهج  ماخ  داوم  طالتخا  نلاس  نکش و  گنس  یاه  نامتراپد  یلصا  تازیهجت  یژولونکت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور رد  نامیس  نت   3300

 - دنراد ار  تازیهجت  نیمات  یژولونکت و  یحارط  هنیمز  رد  طبترم  قباوس  هک  تیحالص  دجاو  یجراخ  یلخاد و  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کینورتکلا تسپ  هب  ای  سراف و  نامیس  تکرش  تسارح  هناخ  ریبد  هتخاف  نابایخ  یاهتنا  ریبکریما ، راولب  زاریش ، یناشن   :: سردآ سردآ

یلخاد 329  07138228644 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender.fars@fkoco.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو هدرشف   هدرشف یاوه   یاوه ژویفیرتناس   ژویفیرتناس روسرپمک   روسرپمک - -   FT - IRFT- IR هاگتسد هاگتسد  -  - TRAP TEST TRAP TEST -  PLATE-  PLATE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 22

نامیس نامیس دیلوت   دیلوت طخطخ   تهج   تهج ماخ   ماخ داوم   داوم طالتخا   طالتخا نلاس   نلاس وو   نکش   نکش گنس   گنس یاه   یاه نامتراپد   نامتراپد یلصا   یلصا تازیهجت   تازیهجت وو   یژولونکت   یژولونکت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 85 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b3v8h2dvmk2nv?user=37505&ntc=5765379
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765379?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l39cq9kuevvsx?user=37505&ntc=5765627
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765627?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا بالقنا  نافعضتسم  داینب  ینابیتشپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/08/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیحالص ربتعم و  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  روما  ماجنا  دراد ، رظن  رد  یمالسا  بالقنا  نافعضتسم  داینب  ینابیتشپ  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  راد 

کی هرامش  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دادرارق 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داینب یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ ، هارگرزب  هب  هدیسرن  تلاسر ،)  ) ینامیلس دیهش  هارگرزب  یادتبا  رد  عقاو  ینابیتشپ  یلک  هرادا  یلام  روما  هجدوب و  تیریدم   :: سردآ سردآ
ییالیو 6 یمالسا ، بالقنا  نافعضتسم 

88880574 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسرل هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا انزا و  دورود - درجورب - یاهناتسرهش  روحم 2  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33353393-066 :: نفلت :: www.tci.ir- www.lorstan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت تهج   تهج یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44

حلاصم حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن 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 :
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ناتسرل ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/07/12  - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765711 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/07/25  - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رایس  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/07/16  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765712 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/07/26  - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( زردوگیلا انزا و  - دورود - درجورب یاهناتسرهش  روحم 2 (  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا رایس   رایس هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 66

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اراتسآ شلات -  رهشناوضر  لاسام -  یلزنا -   ) نالیگ برغ  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ -  هار  راهچ  تشر -   :: سردآ سردآ

:: 013-32132370و32132392 نفلت :: WWW.GILAN.TOLIR و WWW.TCHIR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شلما لکهایس -  رسدور  دورگنل -  هناتسآ «  ناجیهال -   ) نالیگ قرش  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورگنل هناتسآ -  ناجیهال -   ) نالیگ قرش  روحم  : تارباخم زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  دراد  رظن  رد  نالیگ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش 

.دهد ماجنا  یا  هلحرم  ود  هصقانم  قیرط  زا  ار  شلما ) لکهایس  رسدور  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

:: 33132392-013 و 013-33132370 نفلت :: WWW.GILANTC1IR و WWW.TCI.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTPIETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تارباخم   تارباخم زکارم   زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 99

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765957 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتخدلپ تشدهوک و  دابآرون -  رتشلا -  یاه  ناتسرهش  روحم 3  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003754000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766061 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  هگنل و  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادایکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هگنلردنب  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هگنل  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هناخریبد  لیوحت  ییاشگزاب  خیرات  زا  لبق  کی ز  ات  رثکادح  دیاب  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  - هگنل ردنب   ، 7971945699 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت 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 85 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5766225 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا انزا و  دورود ،   ، درجورب یاه  ناتسرهش  روحم 2  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766229 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتخدلپ تشدهوک و  دابآرون  رتشلا - یاهناتسرهش   3 روحم حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1212

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن 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 85 ھحفص 11 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5766295 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرخ  ناتسرهش  زکرم  هگن  هس  ) کی روحم  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 7 - 158 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/16  زا  دانسا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/7/16  زا  دانسا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766296 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رصن کرهش   ) تکرب یلم  نکسم   FTTH یرونربیف یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1414

FTTHFTTH  یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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 85 ھحفص 12 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -157-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید یتروپ  دازآ 32  یاهلباک  هب  ینز  روتکناک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هژورپ5766416 یارجا  اهب  مالعتسا  هحفص 5)دیدجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

اتید اتید یتروپ   یتروپ   3232 دازآ   دازآ یاهلباک   یاهلباک هبهب   ینز   ینز روتکناک   روتکناک تایلمع   تایلمع 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 :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005233000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765305 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  یکینورتکلا  یاهولبات  تاعطق  رهش و  حطس  تاعطاقت  تاعطق  تازیهجت و  درب ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت  یکینورتکلا  یاهولبات  تاعطق  رهش و  حطس  تاعطاقت  تاعطق  تازیهجت و  درب ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,656,155,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   632,807,750 نیمضت :  غلبم 

" یروضح  " تروص هب  و  داهنشیپ " یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  زا  لبق   " دیاب فلا ) تکاپ  یوتحم  " ) هصقانم رد  تکرش  نیمضت   " لصا نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ یموجن " هللا  تیآ  نامتخاس  یزکرم ، یرادرهش  ریدغ ، نادیم  هاشنامرک ،  " یناشن هب  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  لیوحت 

دوب و دهاوخن  ریذپ  ناکما  هجوچیه  هب  داهنشیپ ) یاه  تکاپ  لاسرا  تلهم  یاضقنا  نامز   ) ررقم دعوم  زا  دعب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لیوحت  تسا  رکذب  مزال 
.دوب  دهاوخ  رگ  هصقانم  هجوتم  نآ  تیلوئسم  عبطلاب  .دش و  دهاوخن  ماجنا  رگ  هصقانم  داهنشیپ  ییاشگزاب 

13:00 تعاس : 1401/11/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش  ریدغ -  نادیم   ، 6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کیفارت کیفارت یکینورتکلا   یکینورتکلا یاهولبات   یاهولبات تاعطق   تاعطق وو   رهش   رهش حطس   حطس تاعطاقت   تاعطاقت تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت درب ، ، درب دیرخ   دیرخ 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 :
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رهشدمحم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 11  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 11  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765401 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:15   - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  یاه  کولب  اه و  هاگتعرس  یزیمآ  گنر  یارجا  و  یئزج ) ود  زمرق  درز و  دیفس ، گنر   ) حلاصم دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 494.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن - هدرپس  دیسر  ای  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

رهشدمحم یرادرهش  ینیسح ، هاش  دیهش  نابایخ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم ، زربلا ، ناتسا  : هاگتسد سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

02635705 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765402 :: هرازه هرازه ساردکدک   نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا   12:30 تعاس :   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/08/07 تعاس 08:30 

هزوح یاه  هار  رد  بصن  یعاجترا و  یامنریسم  یماظتنا و  ، یراطخا یولبات  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یظافحتسا 1402-1401 

33,554,791,460 یلام :  دروآرب 

لایر   1,678,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

02537775583: ربامن هرامشا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تارادا –  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  راولب  یاهتنا  مق -  : سردآ  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http:\iets.mporg.ir WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع یاه   یاه کولب   کولب وو   اهاه   هاگتعرس   هاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   یئزج ) ) یئزج ودود   زمرق   زمرق وو   درز   درز دیفس ، ، دیفس گنر   گنر  ) ) حلاصم حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن وو   یعاجترا   یعاجترا یامنریسم   یامنریسم وو   یماظتنا   یماظتنا ،، یراطخا یراطخا یولبات   یولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001005366000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766136 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبر  تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبروددیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآرظن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبر تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبروددیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,175,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابّآرظن یرادرهش  سردم  راولب  دابآرظن   ، 3331735681 یتسپ :  دک  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  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

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  تماخض 12  عافترا 30 و  لوط 90  هب  سرپ  تو  ینتب  لودج  ددع  دیرخ 145000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  100/050/000/000 دروارب : 

لایر  5/002/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  مود  هقبط  نارمع  نامزاس  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3و5 و  نیب   :: سردآ سردآ

05131297863 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبروددیرخ   یاهنیبروددیرخ ناونع : : ناونع 2020

9090 لوط   لوط هبهب   سرپ   سرپ توتو   ینتب   ینتب لودج   لودج ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ 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 :
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نیوزق ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766300 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت یکیفارت و  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلام  دروآرب 

لایر  35.014.000.000

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5766379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم رهش  حطس  یهدنامرف  غارچ  هب  زهجم  یاهعطاقت  حالصا  نزکمشچ و  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زایندروم  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سدقم 

لایر دروارب 21/180/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

نزکمشچ نزکمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهعطاقت   اهعطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن 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 :
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  داعبا 10*90*30*15  هب  سرپ ) تو   ) ینتب وویناک  ددع  دیرخ 145000  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  100,050,000,000 هیلوا :  دروارب  غلبم 

لایر  5,002,500,000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف -  هتشر 

اهدادرارق  روما  دحاو  مود  هقبط  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3و5  نیب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131297863 نفلت :   :: 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

دابآرظن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005366000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766506 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبر  تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآرظن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبر تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   225,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآرظن یرادرهش  سردم  راولب  دابآرظن   ، 3331735681 یتسپ :  دک  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5765305 یکینورتکلا  یاهولبات  تاعطق  رهش و  حطس  تاعطاقت  تاعطق  تازیهجت و  درب ، هحفص 14)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( سرپ سرپ توتو    ) ) ینتب ینتب وویناک   وویناک ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5765305 یکینورتکلا  یاهولبات  تاعطق  رهش و  حطس  تاعطاقت  تاعطق  تازیهجت و  درب ، هحفص 14)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/7/17  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تیزیو  تیاس  خیرات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی زور  تعاس 8/30  ات  ینف  یبایزرا  دانسا  تدوع  تلهم   - 1401/7/30

خروم

5765427 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   کی   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا هیحان   CGS هاگتسیا یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام  هس  راک  ماجنا  تدم 

لایر  27/685/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/384/250/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000  : دیرخ

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون )  ود  ره  یهگا (  جرد  هنیزه 

تسارح دحاو  یزکرم  نامتخاس  ناجنز  ناتسا  زاگ  تکرش  تارادا  عمتجم  نمهب  هارگرزب 22  ناجنز  سردآ   :: سردآ سردآ

یمساق 09126418008و 02433146302و 02433146302 یاقا   :: نفلت :: www. shan.ir-http:icts . Imporg.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

CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا وو   یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 85 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fe5r4wupmw9t5?user=37505&ntc=5765427
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765427?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا  دعب   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تیاغل   1401/07/17

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تدم 15  هب  خیرات 1401/07/17 ( زا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشکی  زور  یراک )

5765687 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  ششوپ  تحت  یاه  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   700.000.000 نیمضت :

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  اه  همانزور  هیلک  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

تامدخ هلغ و  لک  هرادا  یبرغ  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز  سردآ  هب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یزکرم  رتفد  لحم 

05433442310 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  همانتوعد  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766248 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز یزکرم  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 45181510000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

رابنا رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس هلاس   هلاس 22 یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 85 ھحفص 20 
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نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001020027000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766512 :: هرازه هرازه :: 1401/08/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-2 داتس )  ) ناتسا هلغ  لک  هرادا  یاه 1 - نامتخاس  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، تفریج نامرک ،  یاهناتسرهش  رد  عقاو  مدنگ  یاهولیس  هیلخت  یاه  هرفح  ناهام 4 - ینامیلس  رادرس  یولیس  - 3 ع )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  یساسا  یاهالاکرابنا 

هیئوزرا  ناجریس و 
نامرک  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

( داتس  ) ناتسا هلغ  لک  هرادا  یاه 1 - نامتخاس  رد  عقاو  نامرک  ناتسا  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 ، تفریج نامرک ،  یاهناتسرهش  رد  عقاو  مدنگ  یاهولیس  هیلخت  یاه  هرفح  ناهام 4 - ینامیلس  رادرس  یولیس  - 3 ع )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  یساسا  یاهالاکرابنا  -2

هیئوزرا ناجریس و 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش باسحب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونعب  لایر  غلبم 1.000.000.000  زیراو  هب  تبسن  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  نیمضت :  تاحیضوت 

یناگرزاب تکرش  مان  هب  زیراو 917294210590373747020004011204 ،  هسانش  اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  یلم  کناب  دزن  هنازخ ،  4001058206373747
هب ررقم  دعوم  رد  هداد و  رارق  فلا  تکاپ  رد  ار  یکناب  همانتنامض  ای  هطوبرم  دیسر  مادقا و  رگید  هام  دیدمت 3  لباق  هلاس و  کی  یکناب  همانتنامض  ای  ناریا و  یتلود 

.ددرگ  لیوحت  نامرک  هلغ  هرادا  ولیس ،  هار  هس  یقودص ، دیهش  راولب  نامرک  رد  عقاو  تسارح  هناخریبد 
08:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یماظتنا هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  نامرک   ، 7617918816 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5766136 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 14)یاهنیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم5766506 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  هحفص 14)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 85 ھحفص 21 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (( . دشاب یم  یسمش  هام  داد 3  رارق  یارجا  تدم  یسناکرف و ...  (( شیاپ  روظنم  هب  دور  دنورا  هاربآ  رد  گنیلانگیس  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000160 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  تسویپب  قیقد  هعلاطم  تهج   PDF لیاف تروص  هب  دادرارق  یصوصخ  طیرش  تادنتسم و  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507423 نایلیثمت 09167877848  - یدهم  یاقآ  مزال  ینف  تاحیضوت  هئارا  تهج  افرص  رظان  سامت  هرامش  -2

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرورس هب  یسرتسد  تیریدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  قبط  تاصخشم  قبط و  طیارش  مامت 

1101005345000063 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

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

pam :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 (( .  (( . دشاب دشاب یمیم   یسمش   یسمش هام   هام داد  33   داد رارق   رارق یارجا   یارجا تدم   تدم وو ...  ...  (( (( یسناکرف   یسناکرف شیاپ   شیاپ روظنم   روظنم هبهب   دور   دور دنورا   دنورا هاربآ   هاربآ ردرد   گنیلانگیس   گنیلانگیس تست   تست ناونع : : ناونع 3030

اهرورس اهرورس هبهب   یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ  کالم  دوب و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هناخوراد  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپرطاش 09165321911

1101094693000076 زاین :  هرامش 
لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  بو  تحت  هخسن  هنزور  شورف  دیرخ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 7 دادعت : 

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

دوب و هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  یزکرم  رابنا  رازفا  مرن  هکبش و 1  تحت  تشادهب  زکرم  هناخوراد  رازفا  مرن  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ  کالم 

روپرطاش 09165321911

6461795615 یتسپ :  دک  کاشم ،  دیهش  هچوک  یرظتنم و  نابایخ  نیب  بالقنا  نابایخ  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253881-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230039-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسره یرادرهش  رد  یرادرهش  هناماس 137  لماک  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000037 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجیلد هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  ارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یرادرهش  هناماس 137  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 08345124440  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخوراد هناخوراد رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

یرادرهش یرادرهش هناماس  137137   هناماس لماک   لماک رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک و  کرادم ) اه و  هدنورپ  کینورتکلا  ویشرآ  ) نکسا تامدخ  یراذگاو  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000402 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - دزی نومنهر  دیهش  ناتسرامیب  یپک  نکسا و  تامدخ  یراذگاو  مالعتسا   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج   - هلاس دادرق 1  تدم  - یدقن ریغ  تخادرپ 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماخ داوم  رابنا  هرامش 5  ریگراب  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یسدنهم ، یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یپک یپک وو   کرادم ) ) کرادم وو   اهاه   هدنورپ   هدنورپ کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ )) نکسا نکسا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3434

ماخ ماخ داوم   داوم رابنا   رابنا   55 هرامش   هرامش ریگراب   ریگراب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات یسدنهم ، ، یسدنهم وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/18هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/25 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم - عبنم 1401/07/25 داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 25/07/1401 هبنشود  زور  تعاس 12  ات  رثکادح 

5765126 :: هرازه هرازه 1401/07/26دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  اب  هقطنم 5  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 3.790.904.139  تمیق  - 

هقطنم 5 یرادرهش  نامتخاس  ءارجا :  لحم  - 
هام   6 ءارجا : تدم  - 

.دشاب یم  هقطنم  یرهش  تامدخ  تنواعم  هدهع  رب  هیلاع  تراظن  هقطنم و  کی  هیحان  هدهعرب  هژورپ  تراظن  تراظن :  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک ماجنا  نسح  % 10 ینوناق :  روسک 

هئارا زا  سپ  دادرارق  نایاپ  رد  دیامن و  یم  یرادهگن  تناما  هب  دوخ  دزن  رسک و  همیب  ناونعب  باسحلا  یلع  تروصب  لداعم 5 % تخادرپ  ره  زا  امرفراک   : همیب
 . دش دهاوخ  درتسم  دادرارق  فرط  یوس  زا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  همیب  باسحاصافم 

یلیوحت لاوما  هب  بیسآ  یلام و  یناج و  تراسخ  ناربج  یریگولج و  یارب  ار  هریغ  یتیلوئسم و  یاه  همیب  ماجنا  هلمج  زا  مزال  ریبادت  هیلک  تسا  دهعتم  راکنامیپ 
یندم تیلوئسم  همیب  لومشم  ار  نامیپ  هدودحم  دادرارق و  عوضوم  یمامت  نآ  رب  هوالع  دشاب و  یم  راکنامیپ  اب  قوف  دراوم  لماک  تیلوئسم  نیاربانب  دیامن و  ذاختا 

دیامن یم  ثلاث  صاخشا  نانکراک و  یارب  ثداوح  و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000024 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اهالاک  لک  تمیق  تسیمازلا -  داتس  هناماس  قیرطزا  لاسرا  اهب و  مالعتسا  اضما  رهم و  تمیق ،  نعت  دشاب -  یم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  تهج  بصن  هنیزه  دشاب -  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  هنیزه  ددرگ -  یراذگراب 

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220179-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMTRONIC" FLAME DETECTORS  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003775 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراف یامزآ  روحم  هدننک  هضرع  عجرم   MAL20C یا هرجنپ  تسیب  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3737

SIMTRONIC" FLAME DETECTORSSIMTRONIC" FLAME DETECTORS "" ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   DRAGER هلعش روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000163 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ شناد  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   DRAEGER یتراجت مان   Draeger Flame 2300 لدم هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SPECTREX-DRAGER هدنزاس عجرم   XDSS-C-11212 لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   DRAGERDRAGER هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3939

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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  لگتفه - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001254 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم لگتفه - - لگتفه یتسد   یتسد وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000796 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

THERMOQUESTTHERMOQUEST رتم   رتم ورتکلا   ورتکلا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001255 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زدهد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد - - زدهد یتسد   یتسد وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  لیابوم .  هدننک  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003206 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   NETOP هدنزاس عجرم   NETOP یتراجت مان   S-Wave 6F-OD-2.5/4-CPD01 لدم هارمه  نفلت  لانگیس  تیوقت  دربراک   Omni نتنآ الاک :  مان 

دیدج گرا  یتارباخم  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم لیابوم .  .  لیابوم هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 4343
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5765299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیمکت  یتسویپ  لودج  افطل 

1101003995000152 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یمالعا  یاهدنرب  یارب  افرصو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  هیمورا  لیوحت  لحم 

 . ددرگ یم  عوجرم  الاک  طبریذ ،  یاه  دحاو  طسوت  الاک  تیفیک  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد 
09144403768 هداز بیبح  سدنهم  یگنهامه  : تهج 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 85 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4fy76qbskm3gz?user=37505&ntc=5765299
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765299?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5765346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یت  ید  ناپ  سناکرف  تراک  ددع   26 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000441 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتسالپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ESHNAIDER هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   RS 422-ATV 58 لدم سناکرف  رترونیا  دربراک  هعطق  تراک  الاک :  مان 

رهبا هنیشوپ 
ددع 26 دادعت : 

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

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یتیت   یدید   ناپ   ناپ سناکرف   سناکرف تراک   تراک ددع   ددع   2626 ناونع : : ناونع 4545
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5765499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرادگراب  دک  ناریا  رد  لک  عمج  لیمکت و  یتسویپ  لودج  افطل 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101003995000153 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   3750G-24TS-S لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یمالعا  دنرب  یارب  افرصو  هدوب  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  هیمورا  لیوحت  لحم 

 . ددرگ یم  عوجرم  الاک  طبریذ ،  یاه  دحاو  طسوت  الاک  تیفیک  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد 
هداز 09144403768 بیبح  سدنهم  یگنهامه  : تهج 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددرگ   ددرگ یرادگراب   یرادگراب دکدک   ناریا   ناریا ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ لودج   لودج افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

4646
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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

5765647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09161005916 روپ :  لالب  یاقآ  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  یرتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001939 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   Keyboard K120 for business 002479-920 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

نیچ
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSKILL هدنزاس عجرم  هنایار   DDR4 2400 لدم  GB 4 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 

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

نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-875488 لدم  GB 240 تیفرظ  M.2 SSD MU-DS لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارود طابترا  نیبار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان  لدم 222  هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست   . دامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  درادناتسا و  ساسا  رب  تاحیضوت  اب  قباطم  کی و  هجرد  عون  زا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور   30

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس لانرتنیا - - لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه مرمر - - میس -  -  میس اباب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص لماش : : لماش یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4747
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093985004943 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
.NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LNB یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJR2184HA لدم لاتیجید  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هراوهام   هراوهام ینیمز   ینیمز هدنریگ   هدنریگ  -  - LNBLNB  هراوهام هراوهام هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 4848
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جنپ هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم  تشد  افص  هبعش  زاین  دروم  یقرب  تازیهجت  دیرخ  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094858000075 زاین :  هرامش 

جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
هژاریت تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  رادقم   PVC شکور سنج   IP-CU6P لدم  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب دراوم  یمامت  افطل  یتسویپ  لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  اب  قباطم  تشد  افص  هبعش  زاین  دروم  یقرب  تازیهجت  دیرخ  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  جرد و  روتکاف  شیپ  کی  رد  تاصخشم  دنرب و  جرد  اب  متیآ  هب  متیآ  تروص 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000111 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   کناب   کناب یمالعا   یمالعا طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد اباب   قباطم   قباطم تشد   تشد افص   افص هبعش   هبعش زاین   زاین دروم   دروم یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ شرافس   شرافس ناونع : : ناونع 4949

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب CTCCTC  زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2727 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5766247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152992 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cisco wsa لدم ساسا  رب  ناربراک  تنرتنیا  هب  یسرتسد  یزاس  هدایپ  نیمأت و  یحارط ،  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/17 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE proliant DL380 هکبشرورسرتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248 نفلت
1101096347000329 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   PROLIANT یتراجت مان   DL380 G7 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HPE proliant DL380 هکبشرورسرتویپماک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

سکف 07731317741  07731317248 نفلت

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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

cisco wsacisco wsa لدم   لدم ساسا   ساسا ربرب   ناربراک   ناربراک تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   یسرتسد   یسرتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   نیمأت   نیمأت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 5151

HPE proliant DL380HPE proliant DL380 هکبش   هکبش رورس   رورس رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

5765220MS-N8064-UH لدم ریواصت  شخپ  طبض و  هحفص 51)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهرورس5765634 هب  یسرتسد  هحفص 21)تیریدم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " 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 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003772 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینارون دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   AT050 لدم تالاصتا  صوصخم  تسب  هرهم و  چیپ و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1600 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5765225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  ) یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  تارادا  زاین  دروم  یناتسمز  یرادهار  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  کرادم  و 

1101000278000194 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   IANS یتراجت مان   g 50 یا هشیش  فرظ  تشرد  هناد  ایرد  کمن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.راهبلگ رهش  رد  لیوحت  تسویپ و  لیاف  قباطم  دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093255000022 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 285 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) یایا هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار تارادا   تارادا زاین   زاین دروم   دروم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم

5454

.راهبلگ .راهبلگ رهش   رهش ردرد   لیوحت   لیوحت وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم دیرخ   دیرخ .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاورب یرادرهش   :: 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / دشاب هناماس  رد  هدش  یرازگراب  تسیل  قباطم  تسا  / هباشمدک  ناریا   / یکیفارت گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093055000005 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تاورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 هکشب تسالپومرت  درز  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم رد  یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  یقبامهجو  تخادرپ  / دوش تبث  تساوخرد  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ رادرابنا دات  زا  دعب  هام  یلا 3 نامز 2

7671715565 یتسپ :  دک  مولعلارقاب ،  نابایخ  - یدازآ راولب  تاورب - شخب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232556-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44234721-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5765574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) هروت - کارا روحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000195 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 220 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / دشاب دشاب هناماس   هناماس ردرد   هدش   هدش یرازگراب   یرازگراب تسیل   تسیل قباطم   قباطم تسا   / / تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  / / یکیفارت یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 5656

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

5765577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  کرادم  قبط   ....) یماظتنا و یراطخا و  یاهولبات  شرب  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000199 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراهب هژیو  هیحان  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلف  کمن  نت  رادقم 1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005605000119 زاین :  هرامش 

ناراهب هیحان  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

نت 1000 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دقن  ریغ  تروص  هب  تخادرپ  .2

.تخادرپ شیپ  نودب  .3

6617818381 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  هب  هدیسرن  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772995-087  ، 33784884-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33784884-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو یماظتنا   یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یاهولبات   یاهولبات شرب   شرب وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858

یایا هلف   هلف کمن   کمن ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 85 ھحفص 42 
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت ینمیا و  هزوح  رد  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000121 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5766084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکوپا بسچ  درز و  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000413 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

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

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

یسیر 09155480582 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت وو   ینمیا   ینمیا هزوح   هزوح ردرد   ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 6060

یسکوپا یسکوپا بسچ   بسچ وو   درز   درز یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 85 ھحفص 43 
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5766153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت گنر   . هیاپاب ولباتدیرخ   ) هدایپ رباع  روبع  یکیزیف  یزاس  نمیا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000412 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هار نایرآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  زیاس  لیطتسم  یروبنز  هنال  یرفسف  گنربش  اب  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

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

ینسح دمحم  یاقآ   05431166602 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکیفارت یکیفارت گنر   گنر  . . هیاپاب هیاپاب ولباتدیرخ   ولباتدیرخ  ) ) هدایپ هدایپ رباع   رباع روبع   روبع یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 85 ھحفص 44 
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هواپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5766633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییزج ود  درز  یکیفارت  گنر  مرگ و  ولیک  ییزج 500  ود  دیفس  یکیفارت  گنر  مرگ و  ولیک  ییزج 700  کت  دیفس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ مالعتسا  گرب  ساسا  رب  مرگ  ولیک  200

1101005239000069 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امنهار نارتسگ  ششوپ  هدنزاس  عجرم   kg 25 رادقم لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 3027  دک  کی  هجرد  دیفس  ییزج  کت  درس  تسالپ  ومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
امنهار نارتسگ  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

لطس 28 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 20 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح درز  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 8 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دح تیاعر  اب  یتسویپ و  مالعتسا  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  طسوتم  تالماعم  باصن 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 85 ھحفص 45 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5765129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000064 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  امتح  .یتسویپ  لیاف  اب  قباطم.یقرب  هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 85 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d2prbc5cgm68c?user=37505&ntc=5765129
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765129?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l68jdsrrs6y5s?user=37505&ntc=5765334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765334?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدالوف هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000065 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب هناماس  رد  لیمکت و  تسویپ  مرف  امتح  .یتسویپ  لیاف  اب  قباطم.یقرب  هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هئارا  .یتسویپ  کرادم  قبط  برد  کچ ) رود   ) دنب مارآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001441 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازبا برد  یتعنص  نتراک  یرداپ  یتارداص  دنب  مارآ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3  .تسیمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا  .یتسویپ  کرادم  قبط  برد  کچ ) رود   ) دنب مارآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 6666

برد برد کچکچ ) ) رود   رود  ) ) دنب دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 6767

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تسویپ مرف  تاصخشم  اب  قباطم  تشر  نوتسیب  هبعش  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب 

1101004854000027 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

هدنرب هدهعرب  لحم  ات  بصن  لمح و  هنیزه   ) تسویپ مرف  تاصخشم  اب  قباطم  تشر  نوتسیب  هبعش  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم ناوخارف 

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

هبعش هبعش یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 85 ھحفص 48 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه   ) تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  لیجنم  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  و 

1101004854000028 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 10 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

لحم رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  لیجنم  هبعش  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب 

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: 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

ییافوکش یروآون و  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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک یلپ  هرکرک  هب  نامتخاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000070 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

برد تازلف و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   m 2 لوط  cm 1 قرو تماخض   cm 100 ضرع هایس  یدالوف  هداس  قرو  الاک :  مان 
نیرآ یا  هرکرک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک هبهب   نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 85 ھحفص 49 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000614 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5766147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000705 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشناد داهج  هدنزاس  عجرم  یسوط  ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  یتراجت  مان   JDN-RB- 900 لدم وردوخ  ددرت  لرتنک  ینیمز  یسرزاب  متسیس  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یسوط  ریصن  هجاوخ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  دشاب  یم   RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  متسیس  ، تساوخرد.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  رابتعا  نیمات  زا  سپ  یدقن و  ریغ  اهتخادرپ  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ.دشاب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط ناونع : : ناونع 7171

RFIDRFID یروانف یروانف اباب   ییوردوخ   ییوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  حطس  یتراظن  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 50  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب 

1101005111000109 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

رسارسو یمومع  تروصب  نالعا  تسویپ  تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  حطس  یتراظن  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 50  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

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

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروصب تروصب نالعا   نالعا تسویپ   تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط کارا   کارا رهش   رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود هاگتسد   هاگتسد   5050 سیورس   سیورس وو   تاریمعت   تاریمعت ،، یرادهگن یرادهگن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم رسارسو   رسارسو یمومع   یمومع
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 85 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zhrfp7wezp4vs?user=37505&ntc=5765136
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765136?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MS-N8064-UH لدم ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000085 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N8064-UH لدم ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقبامو لیوحت  زادعب  دقن  نویلیم   دصکی  غلبم  هیوست  هوحن  - دشاب ربتعم  یتناراگ  یارادو  لانیجروا  سانجا  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک رظنفرص  هباشمدنرب  تمیق  نالعازا  - ههامود رثکادح 

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57236841-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   - دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلک  تاصخشم   - ههام کی  تخادرپ   . هباشم دک  ناریا   ..... نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101000386000081 زاین :  هرامش 
هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش هداد  لیوحت  الاک  تعاس  فرظ 24 ندش  هدنرب  مالعا  زا  دعب   . ددرگ یراذگر  اب  متسیس  رد  دنربو  عون  اب  روتکاف  شیپ   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501121-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MS-N8064-UHMS-N8064-UH  لدم لدم ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7474

هدهع هدهع هبهب   لقنو   لقنو لمح   لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه  - - دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   یلک   یلک تاصخشم   تاصخشم  - - ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ  . . هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  .....  ..... نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

7575
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ زور  ات 50  نیب 40 هجو  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، لیذ تاحیضوت  قبط  چیئوسو  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف تفایردو  الاک  داتو  لیوحت  زا 

1101091781000265 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3750-48PS-S لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B258 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-P452P-X لدم ماد  دپیسا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط  P452P-X33 لدم موسکا  نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  ، هاگتسد 6 دادعتدک ناریا  حرش  قبط   B258 لدم موسکا  تباث  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشم  چیئوس  دک  ناریا   : مهم هجوت  هاگتسد  دادعت 3   SEPITAM-PS208GFDT-DF لدم تروپ   8 هکبش چیئوس  ، هاگتسد دادعتدک 2  ناریا  حرش 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   زور   زور   5050 اتات   4040 نیب   نیب هجو   هجو هیوستو   هیوستو هدوب   هدوب هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارک   هیارک ،، لیذ لیذ تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط چیئوسو   چیئوسو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
روتکاف روتکاف تفایردو   تفایردو الاک   الاک داتو   داتو لیوحت   لیوحت

7676
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  افرص  ) تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  هتسبرادم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( روتکاف شیپ  یراذگراب  تسویپ و  مرف  رد  تمیق  جرد 

1101004854000026 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ نازومآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZX یتراجت مان   ZX-6008 لدم  DVR یتینما نیبرود  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مرف رد  تمیق  جرد  قیرط  زا  افرص  ) تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  هتسبرادم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  روتکاف ) شیپ  یراذگراب  تسویپ و 

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد - هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001256 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زدهد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد - - زدهد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون 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

5766065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و  شیف  تیابارت -  دراه 4  راد -  سیوو  ماد  نیبرود  تلوب -  نیبرود  تیاباگیگ -  تروپ  چیئوس 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.زاین دروم  مالقا  صوصخ  رد  الاک  حرش  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201005345000193 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  147 دادعت : 

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

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5765655 یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

...و ...و شیف   شیف تیابارت -  -  تیابارت   44 دراه   دراه راد -  -  راد سیوو   سیوو ماد   ماد نیبرود   نیبرود تلوب -  -  تلوب نیبرود   نیبرود تیاباگیگ -  -  تیاباگیگ تروپ   تروپ   44 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7979
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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  33   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

نامتخاس5765126 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 24)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5765151 مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5765689 قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5766147RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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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 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

5765544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال یزاسریز  بصن و  هارمهب  داعبا 25*25  رد  لیات  شوپفک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ربارب  رد  مواقم  درادناتسا EN-13501-1 و  یاراد  سکلفینیو  دنرب 

1101092288002929 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپمک  m 12 لور  mm 2 تماخض  cm 100 ضرع فاص  حرط   PVC شوپفک الاک :  مان 
لور 240 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنک هئارا  دات  تهج  هنومن  الاک  لاسرا  زا  لبق  هدنرب.تسا  هدنشورف  هدهعرب  همیب  هیلختو و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  ینف  داهنشیپو  روتکاف  شیپ 

.ددرگیم  ماجنا  ههام  ینامز 2  هسورپ  یط  الاک  لاسرا  زا  دعب  تخادرپ 
.تسا هدنشورف  هدهع  رب  هنومن  تدوع  لاسرا و  هنیزه 

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

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیات لیات شوپفک   شوپفک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 85 ھحفص 58 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال یزاسریز  اب  شوپفک 40*40  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ربارب  رد  مواقم  درادناتسا EN-13501-1 و  یاراد  سکلفینیو  دنرب 

1101092288002928 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپمک  m 12 لور  mm 2/5 تماخض  cm 100 ضرع فاص  حرط   PVC شوپفک الاک :  مان 
لور 200 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنک هئارا  دات  تهج  هنومن  الاک  لاسرا  زا  لبق  هدنرب.تسا  هدنشورف  هدهعرب  همیب  هیلختو و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  ینف  داهنشیپو  روتکاف  شیپ 

.ددرگیم  ماجنا  ههام  ینامز 2  هسورپ  یط  الاک  لاسرا  زا  دعب  تخادرپ 
.تسا هدنشورف  هدهع  رب  هنومن  تدوع  لاسرا و  هنیزه 

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

24502-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5765126 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 24)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5765151 مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لیات5765544 شوپفک  هحفص 7)هیهت  قیرح  ( قیرح

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

مزال5765547 یزاسریز  اب  شوپفک 40*40  بصن  هحفص 7)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس5765689 قیرح  مالعا  متسیس  لیمکت  تهج  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل5765807 قباطم  لگتفه - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

مزال مزال یزاسریز   یزاسریز اباب     4040 ** 4040 شوپفک   شوپفک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 85 ھحفص 59 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5766031 قباطم  زدهد - یتسد  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تسویپ

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

5765427CGS هاگتسیا یرادا و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  بصن  هحفص 19)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رابنا5766248 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 19)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف اکتا  یا  هریجنز  یاه  هاگشورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  هب  سراف  ناتسا  رد  دوخ  ششوپ  تحت  یاههاگشورف  ینابهگن  ینوماریپ و  تظافح  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادا تیریدم  هب  زور  ره  تعاس 16  ات  حبص  تعاس 8  زا  سراف  ناتسا  اکتا  لک  هرادا  یلامش ، هاپس  نابایخ  تمحر ، راولب  تفایرد :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ششوپ5765911 تحت  یاههاگشورف  ینابهگن  ینوماریپ و  تظافح  هحفص 60)یراذگاو  ینوماریپ  ( ینوماریپ تظافح   تظافح

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاههاگشورف   یاههاگشورف ینابهگن   ینابهگن وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8282

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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5765151 مالعا  هحفص 24)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5765348 حرش  قباطم   DRAGER هلعش هحفص 24)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5765863THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  هحفص 24)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 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

5766045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار کنیل  ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1101003523000738 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 5 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  یرادهگن  ینابیتشپ و  هامره  ساسارب  تمیق  هناماس  رد  دشابیم  رظندم  تسویپ  لیافو  هباشم  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یرادهگنو  ریمعت  یاه  هنیزه  هیلک  دامن  لصاح  سامت  هرامش 02632745308  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلک هیلک تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) .....ورتنیرپ .....ورتنیرپ ،، ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ،، لاوریاف لاوریاف ،، رنکسا رنکسا ،، چیئوس چیئوس ،، رورس رورس ،، هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   اهاه   هنیزه   هنیزه

8383
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000794 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

38-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/7/16  هبنش  زور  تعاس 9  زا   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هسزور  تعاس 19 

لادتعا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15.35  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766403 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8/30   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  قوف  لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مک  انورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  ای  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  همانتنامض 1.975.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک تهج   تهج مکمک   انورک   انورک نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5765136 کارا  رهش  حطس  یتراظن  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 50  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب  نالعا  تسویپ  تامدخ  حرش 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5765379 .... هدرشف و یاوه  ژویفیرتناس  روسرپمک  -  FT-IR هاگتسد  - TRAP TEST - PLATE هحفص 5)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب5765512 یم  تسویپ  لیاف  رد  یلک  تاصخشم   - ههام کی  تخادرپ   . هباشم دک  ناریا   ..... نیبرود
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  -

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدوب5765531 هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، لیذ تاحیضوت  قبط  چیئوسو  هتسب  رادم  نیبرود 
روتکاف تفایردو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  ات 50  نیب 40 هجو  هیوستو 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5765655 یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5765687 نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، ییارجا  تایلمع  یراذگاو 
ششوپ تحت 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5766014 تسیل  قباطم  زدهد - هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 51)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کنیل5766045 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

5766065 - تیابارت دراه 4  راد -  سیوو  ماد  نیبرود  تلوب -  نیبرود  تیاباگیگ -  تروپ  چیئوس 4 
...و شیف 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم5766136 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 14)یاهنیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5766302 یتوص و  هحفص 19)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

قوف5766403 لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مک  انورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
عیزوت

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم5766506 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  هحفص 14)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5766512 نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 19)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3600  : ییانشور تدش  نشولوزر 768*1024 - ینف  صخشماب.ناریا  تخاس  روتکژورپ  اتید  هاگتسد  ینف  تاصخشماب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لاکیتپا زنل  عون  - یلصا یتناراگ 

1101003454000239 زاین :  هرامش 
یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس هعطق  یتآ   Interactive floor لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  یتسویپ  لیاف  تسه  یمازلا  دشاب  یم  تسویپ  یاراد  لیاف   . تسه هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

روتکژورپ5765391 اتید  هحفص 64)هاگتسد  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8686
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسربط تکرش  یرتیل  یقفا 500  هیال  هس  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000419 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مان یدنب  هتسب  دقاف   cm 83 عافترا  mm 6 تماخض  Lit 500 تیفرظ  spt 217 یکیتسالپ لدم 3  دیفس  هیال  هس  هدیباوخ  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C یتراجت
ددع 10 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  نیزگیاج  لدم  طورشم و  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/089 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  ( NAS) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  کی  دراد  رظن  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  یرادیرخ  یمومع 

: سردآ

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .تسا  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع / یلخاد داوم  دیرخ  وفسنارت  ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

تعاس 9-17 زا  یلخاد 2744  رتشیب 024-33790576  تاعالطا  ذخا   :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسربط ناتسربط تکرش   تکرش یرتیل   یرتیل   500500 یقفا   یقفا هیال   هیال هسهس   نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 8787

(( NASNAS )) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 85 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dmb5qlzj7mdwx?user=37505&ntc=5765351
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765351?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uv8y7nt33w9q4?user=37505&ntc=5765450
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5765450?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   14هرامش تعاس ات  خروم 1401/07/16  تعاس 10  زا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765666 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 6 یماظتنا ، یورین  هارراهچ  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ، یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس   :: سردآ سردآ

88782132 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.niho.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ - تسا هباشم  دک  ناریا  - یتسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تنرتنیا هکبش  یتینما  دادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101093498005342 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME4024 لدم  TB 200 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - یتسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تنرتنیا هکبش  یتینما  دادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 2278-07731312252- لخاد دیرخ  تیولوا  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - رابنا دیسر  زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 35  دیرخ  - تسیمازلا یلام 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

ناتسربط5765351 تکرش  یرتیل  یقفا 500  هیال  هس  هحفص 64)نزخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

تسویپ تسویپ -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یتسویپ یتسویپ تاررقم   تاررقم وو   حرش   حرش قبط   قبط انیع   انیع دیرخ   دیرخ -- تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش یتینما   یتینما دادخر   دادخر یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ

9090
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5765450(NAS) یزاس هریخذ  تازیهجت  هاگتسد  کی  هحفص 64)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نیالنآ5765666 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 64)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5765809- یتسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع  دیرخ  - تنرتنیا هکبش  یتینما  دادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت 
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا 

هحفص 64) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/07/14 خروم  1606 مالعتسا قباطم  ینتب  یکیفارت  هدننکادج  ارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091691000007 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارکبریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1400 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401/07/14 خروم  1606 مالعتسا قباطم  ینتب  یکیفارت  هدننکادج  ارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8454139174 یتسپ :  دک  کالپ 101 ،  - یرهطم نابایخ  - نارکبریپ - ناجروالف - ناهفصا ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222947-031  ، 37222946-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222947-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرگ5765994 یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  یاهمتسیسقبط  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

57660801401/07/14 خروم  1606 مالعتسا قباطم  ینتب  یکیفارت  هدننکادج  ارجاو  هحفص 67)هیهت  دنب  ( دنب هار   هار

140 1/07/14140 1/07/14 خروم خروم   16061606 مالعتسا مالعتسا قباطم   قباطم ینتب   ینتب یکیفارت   یکیفارت هدننکادج   هدننکادج ارجاو   ارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191
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(( 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرگ5765994 یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  یاهمتسیسقبط  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110050  هرامش  رورس  ) تازیهجت  الاک (  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004939 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL180 G6 E5520 3X2GB 8LFF SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  خروم 1401/07/11  تعاس 8  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یموب داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765710 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر دروآرب 59.339.000.000   - تکرش دیدج  نامتخاس  جیروتسا  رورس و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2.966.450000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  تاکرادت و  روما  لوا  ناتسزوخ ط  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ  راولب  زاوها   :: سردآ سردآ
نامتخاس سنارفنک  نلاس  ییاشگزاب :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

beck module , cpu تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000313 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یزار  یاقآ  هرامش 07138134288  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132641-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا وو   رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

beck  module ,  cpubeck  module ,  cpu ناونع : : ناونع 9494

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون 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

5766540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  دیرخ 

1101091515000022 زاین :  هرامش 
زگردنب ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PROLIANTDL380 GEN10 لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زگ ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HP G10 رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
** تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  **

4871814463 یتسپ :  دک  زگ ،  یاتسور  تمس  هب  رهش  یدورو  نادیم  زگردنب  ناتسرهش  ناتسلگ  زگ ،  ردنب  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34362060-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34366015-017 :: 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

اهرورس5765634 هب  یسرتسد  هحفص 21)تیریدم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ5765666 زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 64)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5765674 هحفص 68)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

جیروتسا5765710 رورس و  تازیهجت  هحفص 68)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5765838beck module , cpu(68 هحفص رورس  ( رورس

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

کنیل5766045 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

5766299HPE proliant DL380 هکبش رورس  هحفص 30)رتویپماک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5766540 تسیل  قبط  دیرخ   HP G10 رورس هحفص 68)دیرخ  رورس  ( رورس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دیرخ   دیرخ   HP G10HP G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 85 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u2kf749pt36vv?user=37505&ntc=5766540
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5766540?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناریا نوخ  لاقتنا  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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجراخ 5106 روسنس  اب  رگالاتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000136 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرس 57  یاهروتکلاک  اب  راگزاس  - - 

ات 155+ ییامد 60 -  هدودحم  - 
ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هیدات  یاراد  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  274 دادعت : 

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

نیون یاهیروانف  ینف و  تنواعم  88623617 و 88623682  یگنهامه :  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

51065106 یجراخ   یجراخ روسنس   روسنس اباب   رگالاتید   رگالاتید ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5765669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  دنمشوه 12  یتشگنا  رثا  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000109 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدابآریخ 09125322710 یاقآ  ینف  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا ینابهگن   ینابهگن وو   تشگ   تشگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5766231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دیئامرف /  هعجارم  تسویپ  هب  ًافطل  هباشم ،  دک  ناریا   CURRENT OUT PUT CURRENT 0140130 هرامش یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

1101093985004950 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  ( SENSOR CURRENT (CA(I)L 1 CA(I)L 2 یتراجت مان   DTR002665270A ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یژوب  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  طیارش  دیئامرف /  هعجارم  تسویپ  هب  ًافطل  هباشم ،  دک  ناریا   CURRENT OUT PUT CURRENT 0140130 هرامش یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  شهوژپ  هرادا  هیدات  یاراد  یاه  تکرش  دشاب /  یم 

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

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5766520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149921 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
mastercool کینورتکلا بای  یتشن  روسنس  بارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

موتسلآ موتسلآ ویتوموکل   ویتوموکل یژوب   یژوب هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9898

mastercoolmastercool کینورتکلا   کینورتکلا بای   بای یتشن   یتشن روسنس   روسنس بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یجراخ 57655325106 روسنس  اب  هحفص 71)رگالاتید  روسنس  ( روسنس

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

دنمشوه5765669 یتشگنا  رثا  ینابهگن  تشگ و  هحفص 71)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

موتسلآ5766231 ویتوموکل  یژوب  هعطق  هحفص 71)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5766520mastercool کینورتکلا بای  یتشن  روسنس  هحفص 71)بارپ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

ناریا5765499 رد  لک  عمج  لیمکت و  یتسویپ  لودج  افطل  یتسویپ  تسیل  قباطم  اقیقد  هکبش  تاعطق 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  یرادگراب  دک 

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدوب5765531 هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، لیذ تاحیضوت  قبط  چیئوسو  هتسب  رادم  نیبرود 
روتکاف تفایردو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  ات 50  نیب 40 هجو  هیوستو 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5765647KVM چیئوس لانرتنیا - کسید  دراه  مر - میس -  اب  دیلک  هحفص  لماش : یرتویپماک  تاعطق 
هکبش

هحفص 30) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روحم5765756 تارباخم  زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  هحفص 7)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تارباخم5765757 زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  هحفص 7)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کنیل5766045 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

5766065 - تیابارت دراه 4  راد -  سیوو  ماد  نیبرود  تلوب -  نیبرود  تیاباگیگ -  تروپ  چیئوس 4 
...و شیف 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( کولب کولب جیگ   جیگ  ) ) کالب کالب جیگ   جیگ -- چوس چوس هبعج   هبعج روتکاتنک - - روتکاتنک یکمک - - یکمک هلر   هلر ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002887 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5765620( کولب جیگ   ) کالب جیگ  - چوس هبعج  روتکاتنک - یکمک - هحفص 74)هلر  چوس  ( چوس

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

مالعتسادانسا5766124 ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 هحفص 30)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوولیک ات 230  یوق  راشف  رتمزاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000614 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ دیمع  هدنزاس  عجرم   AMID یتراجت مان   Am115 لدم راخ  چرپ 10  یور  بصن  تیلباق  اب  یرون  یتوص و  رگناشن  یاراد   KV 230 یوق راشف  رتمزاف  الاک :  مان 

زادرپ ایوپ  دیمع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زادرپ 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  ءاضما ) رهم و  اب  ) روتکاف تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   230230 اتات   یوق   یوق راشف   راشف رتمزاف   رتمزاف ناونع : : ناونع 10 110 1
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفورکیم هارمه و  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000962 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-55B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بجوم هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  یمازلا  ریز  دراوم  تیاعر  هجوت : هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دنب 10  لماک  لیمکت  -3 هدش اضما  رهم و  مالعتسا  تاحفص  مامت  تسویپ  - 2 هدش اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگیم 1- تاداهنشیپ  لاطبا 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلوولیک5765327 ات 230  یوق  راشف  هحفص 76)رتمزاف  توص  ( توص

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

هتسبرادم5765655 یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نفورکیم5765979 هارمه و  هحفص 76)وکا  توص  ( توص

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

5766065 - تیابارت دراه 4  راد -  سیوو  ماد  نیبرود  تلوب -  نیبرود  تیاباگیگ -  تروپ  چیئوس 4 
...و شیف 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5766302 یتوص و  هحفص 19)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

نفورکیم نفورکیم وو   هارمه   هارمه وکا   وکا ناونع : : ناونع 102102
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زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکارب  ) تاقلعتم هارمه  هب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  قبط  یناریا  روتینام  هاگتسد  دیرخ 46  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(HDMI لباک یراوید و 

1101005462000004 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 46 دادعت : 

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

لباک یراوید و  تکارب   ) تاقلعتم هارمه  هب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  قبط  یناریا  روتینام  هاگتسد  دیرخ 46   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  روتکاف و  شیپ  هئارا   ، مالعتسا مرف  ندومن  لماک  (HDMI

3139883678 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  مود  یالیو  ناقهد  شبن  یتشهب  دیهش  راولب  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4474422-0263  ، 34433010-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34433002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید تکارب   تکارب  ) ) تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب قبط   قبط یناریا   یناریا روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   4646 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( HDMIHDMI لباک   لباک وو  

103103
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5765507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  تاسلج  نلاس  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000116 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L1552S لدم  in 15 زیاس درادناتسا  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح و  هنیزه  هارمه  هب  الاک  نیمات   . تسویپ حرش  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک.تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02181313065 نفلت.دیآ  لمعب  دیدزاب  تاسلج  نلاس  زا  تسیابیم  تمیق  مالعتسا  جرد  زا  لبق.دشابیم  هدنشورف 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 104104

یرزیل یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ سالپ   - - سالپ یجیج   روتینام   روتینام لماک -  -  لماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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لماک سیک  هاگتسد  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سالپ یج  روتینام  هاگتسد   20

ءاهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یرزیل  رتنیرپ  هاگتسد   5
(( ناتسا یموب  طقف  هدننک  نیمات  ))
1101005832000005 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیون رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  هنایمرواخ  دیون  رگپاچ  رهش  هدنزاس  عجرم  ناویر  یتراجت  مان   HP-2035 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک سیک  هاگتسد  دیرخ 25   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سالپ یج  روتینام  هاگتسد   20

ءاهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یرزیل  رتنیرپ  هاگتسد   5
(( ناتسا یموب  طقف  هدننک  نیمات  ))

9815617613 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج _  نابایخ  یرهطم _  دیهش  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226135-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشماب  رتنیرپ  رتویپماک و  متسیس  دعود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000014 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تشر هناماس  بیس  هدننک  هضرع  عجرم   SIB0095 لدم  LCD روتینام اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 

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

ییولات فینح  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   MF237W لدم یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - یدقن تخادرپ  طیارش   - تسویپ تسیل  تاصخشماب  رتنیرپ  رتویپماک و  متسیس  دعود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 106106
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نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5765865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کدجه گنیروتینام  متسیس  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095511000188 زاین :  هرامش 

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیهب نینچمه  هفاضا و  یاهرتیمسنارت  زین  هفاضا و  یاههاگتسیا  فذح  تهج  یسیون  همانرب  اب  هارمه   SCADA رازفا مرن  نژرو  نیرخآ  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... هیذغت و عبانم  یرطاب  تیعقو  متسیس و  هب  قرب  لاصتا  شیامن  ریظن  رگید  تاحفص  ندومن  هفاضا  زین  ندعم و  یاضاقت  قباطم  شیامن  هحفص  ندرک 

7617919144 یتسپ :  دک  یقودصدیهش ،  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32219315-034  ، 32117746-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117726-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5766309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153018 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
master tech چنیا روتینام 24  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/19 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کدجه کدجه گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 107107

master techmaster tech چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 108108
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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

مالعتسا5765241 گرب  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  قبط  یناریا  روتینام  هاگتسد  دیرخ 46 
(HDMI لباک یراوید و  تکارب   ) تاقلعتم هارمه  هب 

هحفص 77) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5765507 تاصخشم  ساسا  رب  تاسلج  نلاس  تازیهجت  هحفص 77)نیمات  روتینام  ( روتینام

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

یرزیل5765625 رتنیرپ  سالپ  - یج  روتینام  لماک -  سیک  هحفص 77)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5765636 رتویپماک و  هحفص 77)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

کدجه5765865 گنیروتینام  متسیس  هحفص 77)یناسرزورب  روتینام  ( روتینام

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

5766309master tech چنیا هحفص 77)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

(( 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

هتسبرادم5765655 یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کنیل5766045 ، لاوریاف ، رنکسا ، چیئوس ، رورس ، هتسبرادم یاهنیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسویپ ) لیاف  قبط  ) .....ورتنیرپ ، ییویدار

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5766512 نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 19)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5766155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005454000006 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک تازیهجت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  7 دادعت : 

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

هنیزه.ددرگ دیق  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرا  تایلام.ددرگ  لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  اب  لحمرد.دسرب و  تاعالطا  یروانف  لوئسم  دات  هب  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا 

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243020-028  ، 33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: 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

هناخوراد5765635 رازفا  مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5765681 هناماس 137  لماک  رارقتسا  یزاس و  هحفص 21)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5766155 هحفص 84)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5765655 یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  هحفص 51)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 85 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vdk6dmmvxecff?user=37505&ntc=5766155
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5766155?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ5765391 اتید  هحفص 64)هاگتسد  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدالوف5765334 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یدالوف5765345 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 45) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5766136 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  هحفص 14)یاهنیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هطوبرم5766506 تاموزلم  کیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  هحفص 14)بصن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 85 ھحفص 85 
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