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

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 26

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 26

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 33

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 34

140 1140 1 رهم   رهم   1818 هبنشود   هبنشود 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   147,380هکس , 000147,380 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   87,86087,860مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,139هکس 080 , 000139, 080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس203,400203,400رالد سیئوس کنارف   324,900324,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع235,300235,300رالد ناتسبرع لایر   85,96085,960لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 312وروی ,920312 ژورن920, ژورن نورک   30نورک ,20030 ,200

رایع رایع   1818 یالط   13,580یالط , 00013,580 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ357,330357,330دنوپ نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,730222 ,730

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
((6969))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 118118 ))
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 56

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( 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  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131
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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 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

smartperform, watchout اوتحم هئارا  یاهرازفا  مرن  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tmicto.tehran.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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

186236 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/7/18  زا 9  دانسا  تفایرد   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14

یرهشمه  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IAM یسرتسد تیوه و  لرتنک  هچراپکی  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 100.000  دیرخ  نایسراپ -  کناب  یهگآ  لصا 

، موس هقبط  نایسراپ ، کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4 ، یبرغ ، ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف ، دیهش  راولب  برغ ،)  ) سدق کرهش  نارهت ، : یناشن رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
یزادرپراک دحاو  هرامش 302 ، قاتا 

رازگ هصقانم  ینابیتشپ  تیریدم  دانسا  تفایرد 

:: 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

smartperform,  watchoutsmartperform,  watchout اوتحم   اوتحم هئارا   هئارا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هدننک   هدننک نیمات   نیمات یاه   یاه تکرش   تکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

IAMIAM  یسرتسد یسرتسد وو   تیوه   تیوه لرتنک   لرتنک هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 22
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  رواشم  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-3-1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/7/17  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 10عبنم ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770013 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد  GIS تاعالطا دورو  تشادرب و  عوضوم  اب  رواشم  یسدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  رواشم  یاه  تکرش  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  شارگو  زوا  ناتسرال ، یاه  تیریدم  یظافحتسا  هزوح 

اب دادرارق  دقع  تیحالص و  دجاو  نارواشم  تهج  رواشم  یاه  تکرش  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش 
.دنیامن مادقا  قوف  تایلمع  یارجا  تهج  هدنرب  رواشم  تکرش 

دشاب یم  سراف  ناتسا  شارگ  زوا و  ناتسرال ، یاه  ناتسرهش  حطس  رد  : هزورپ یارجا  لحم 

.تسا یمازلا  هس  هبتر  لقادح  اب  ورین  هتسر  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 32318617-071 و تاکرادت  روما  سراف -  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  اردصالم  نیطسلف و  لصافدح  لدعم  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ

071-32317869

:: نفلت :: www.farsedc.ir - www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/17هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/27 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم - عبنم 1401/07/27 داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/07/27 هبنشراهچ  زور  تاعاس 14  ات  رثکادح 

5770160 :: هرازه هرازه 1401/07/30دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش زبس  یاضف  هزوح  رد  رهش  یتراظن  تیریدم  دنمشوه  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا و  هار  شزومآ ، یزاس ، یموب  دیرخ ، مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش

زبس یاضف  هزوح  رد  رهش  یتراظن  تیریدم  دنمشوه  هناماس  یرازفا  مرن  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا و  هار  شزومآ ، یزاس ، یموب  دیرخ ، هژورپ  دراد  رظن  رد 
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  ءاهب  مالعتسا  یرازگرب  قیرط  زا  زاریش  یرادرهش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یروانف نامزاس  هناخریبد  فکمه -  هقبط  نیربدلخ -  کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  یف  نامتخاس  یتشهب -  دیهش  نابایخ  زاریش -  لیوحت  سردآ   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و 

یاه 316 و 310 یلخاد   07132332488 :: نفلت :: vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب عوضوم   عوضوم اباب   رواشم   رواشم یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج رواشم   رواشم یاه   یاه تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 33

زبس زبس یاضف   یاضف هزوح   هزوح ردرد   رهش   رهش یتراظن   یتراظن تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار شزومآ ، ، شزومآ یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
یرادرهش یرادرهش

44
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770631 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  سیورس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

هوبنا کمایپ  تفایرد  لاسرا و  سیورس  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- یمویق گنشوهریما  دیهش  هچوک  بنج  جع ، )  ) رصع یلو  ترضح  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -  ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا کرمگ  نامتخاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001000006000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770773 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشکداهج  ترازو  یداتس  نامتخاس  هب  طوبرم  تینما  هداد و  زکرم  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزرواشکداهج ترازو  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ   ، 1593654311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوبنا هوبنا کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

یداتس یداتس نامتخاس   نامتخاس تینما   تینما وو   هداد   هداد زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66
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نهموب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش تیاغل  خیرات 1401/07/25  زا   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770783 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یزیمم  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 40.000.000.000  غلبم 

ههام راک 12  ماجنا  تدم 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یسانشراک  یهگآ و  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تامض  ای  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 368  02176223110 :: نفلت :: setadiran.ir SH-BOUMEHEN.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم هبنشراهچ  زور   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا سروبارف  تکرش  یتایح  یاه  هناماس  یاه  سیباتید  Application و  لماع ، متسیس  رب  گنیندراه  لامعا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

کالپ 1 یلامش  رادید  شبن  کدوک -  ناهج  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقح -  هارگرزب  نارهت - -   :: سردآ سردآ

02142150232 :: نفلت :: coaf@ifb.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

رهش رهش حطس   حطس یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

سیباتید سیباتید وو     ApplicationApplication لماع ، ، لماع متسیس   متسیس ربرب   گنیندراه   گنیندراه لامعا   لامعا ناونع : : ناونع 88
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نادابآ ییایرد  تامدخ  لقن و  لمح و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401  / ص / 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/7/27

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم نامه  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح و  کینورتکلا  هاگرازاب  یرازفا  مرن  جیکپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ) میدق هداج  رتمولیک 5  حتف  هارگرزب  نارهت  یناشن  هب  تکرش  نیا  یزکرم  هنایاپ  رد  رقتسم  یتسار )  یاقآ  نیون (  یروانف  دحاو  هب  هصقانم  رد  تکرش   :: سردآ سردآ
نک  لپ  هب  هدیسرن  حتف 29  زا  دعب  جرک )  نارهت - 

رکذلا قوف  یناشن  رد  عقاو  تکرش  نیا  تسارح  هرادا  رتفد  هب  تاکاپ  لیوحت 

یتسار یاقآ   66806514 :: 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

نیذآ مهس  یرازگراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CRM نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  نایرتشم و  هاگشاب  یاه  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 2303 ناگدنشخب  تسب  نب  بنج  ریناوت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ   :: سردآ سردآ

یلخاد 110  4-88666401 :: 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

لقن لقن وو   لمح   لمح کینورتکلا   کینورتکلا هاگرازاب   هاگرازاب یرازفا   یرازفا مرن   مرن جیکپ   جیکپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

CRMCRM  نایرتشم نایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم وو   نایرتشم   نایرتشم هاگشاب   هاگشاب یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0145847 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLTR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه همست  هتم و  تالآ  نیشام  تاقلعتم  الاک  هورگ  '

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامیس5771059 هناخراک  داوم  یایسآ  طخ 2 و   PLC متسیس هحفص 10)یاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/7/18  زا  دانسا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

muk.ac.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769694 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 « لاس 1401 رد  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  نسکاو  رادهگن  یاهلاچخی  هناخدرس و  تبوطر  امد و  شیاپ  دنمشوه  متسیس  هاگتسد  یزادنا 550  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناخدرس و تبوطر  امد و  شیاپ  دنمشوه  متسیس  هاگتسد  یزادنا 550  هار  بصن و  دیرخ ،  هب  تبسن  ناتسا  نسکاو  درس  هریجنز  یاقترا  تهج  رد  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تروص  هب  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  اب  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  نسکاو  یرادهگن  یاهلاچخی 

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

یتسپ دک  ناتسدرک ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتسا  ردیبآ ،  نابایخ  یادتبا  یدازآ ،  نادیم  جدننس ،  ناتسرهش  ناتسدرک ،  ناتسا  دانسا : لاسرا   :: سردآ سردآ
 6618634683

هاگشناد یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

یدیعس یاقآ   09180137206 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLTRFLTR ناونع : : ناونع 111 1

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن یاهلاچخی   یاهلاچخی وو   هناخدرس   هناخدرس تبوطر   تبوطر وو   امد   امد شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   550550 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رزخ تعنص  وردوخ و  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش لیطعت  مایا  زج  هب  تاداهنشیپ  هئارا  دانسا و   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم ات  خروم 1401/7/17  زا  یلا 14/30  حبص  تعاس 8 

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

5769702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شوب  دنرب  راکیرطاب  یداب و  یاهرازبا  یکدی  تاعطق  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمأت  طیارش  یاراد  ناگدننک  نیمأت  زا  توعد  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  شوب  دنرب  راکیرطاب  یداب و  یاهرازبا  یکدی  تاعطق  دراد  رظن  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 150.000.000  غلبم  دیآ -  یم  لمع  هب  توعد  ربتعم  یاهتکرش  ناگدنشورف و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رزخ تعنص  وردوخ و  دیلوت  تکرش  یقرش -  یپدنب  یتعنص  کرهش  یحلاص -  دیهش  هداج  لباب -  ناتسرهش  ناردنزام -  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و   :: سردآ سردآ

:: 01135001210 و 01135001211 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FSS-9740022 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "HIMA" CONTROLLERS PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت -  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

مان 85193768- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   23942656 :: نفلت نفلت
88963737

setadiran.ir :: 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

راکیرطاب راکیرطاب وو   یداب   یداب یاهرازبا   یاهرازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1313

P/F "HIMA" CONTROLLERS PLCP/F "HIMA" CONTROLLERS PLC ناونع : : ناونع 1414
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هواس نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خروم 1401/07/30عبنم هبنش  زور  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد رظن  رد  ماع ) یماهس   ) هواس نامیس  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز و کیناکم و  هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) طخ 2  PLC گنیروتینام رازفا و  مرن  یاقترا  - 1

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  ار  دوخ  دیفس  نامیس  هناخراک  سنمیز ) کیناکم و  هلت  یاه   PLC نیب طابترا  داجیا   ) ماخ داوم  یایسآ   PLC یاقترا - 2
.دیامن مادقا  یلبق  یگنهامه  اب  دیفس  نامیس  هناخراک  زا  دیدزاب  ینف و  یسررب  تهج 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 21 قفش ،) دازهب  دیهش   ) مهدفه نابایخ  ریصق ، دمحا  نابایخ  نیتناژرآ ،  نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ

ولمساق سدنهم  یاقآ   09122563287 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تادهعت و ماجنا  ناوت  یبایزرا  ناوخارف  مود -  تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یمومع هصقانم 

1401/07/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 128/ج/401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771078 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت یاهرهش  بآ  لاقتنا  طوطخ  نزاخم و  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  متسیس  عماج  هناماس  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  بصن ، لمح ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - لایر دروآرب 56.278.471.790  یسمش -  لاسکی  ارجا : تدم  لاس  کی  ارجا  تدم  اداکسا -) یرتم و  هلت  ) رازگ هصقانم  ششوپ 

- لایر نویلیم  غلبم 2  دانسا  دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.889.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  نارهت -  ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  تلود -  نابایخ  تارادا  عمتجم  نیمارو -  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت .http://www.setadiran.ir) (http://www.tpww.ir)نفلت  ) :: تیاسبو تیاسبو
((http://www.nww.ir). (http://www.iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیس نامیس هناخراک   هناخراک داوم   داوم یایسآ   یایسآ وو     22 طخطخ     PLCPLC  متسیس متسیس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 1515

بآبآ لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   نزاخم   نزاخم رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس عماج   عماج هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رازگ رازگ هصقانم   هصقانم ششوپ   ششوپ تحت   تحت یاهرهش   یاهرهش

1616
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094564000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771228 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زااردوخ  کیفارت  لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 
لایر هصقانم 550/000/000  رد  تکرش  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زیهجتو   زیهجتو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1717
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یمیشورتپ عیانص  تامدخ  یتعنص و  ریغ  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  مود  تبون  جرد  نامز  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  تادهعت  ریاس  یلک و  طیارش  ساسارب  ار  یهگا  نیا  عوضوم  تامدخ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  راک  یارجا  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  یکی  هب  یمومع 

 - رهشهام هاگدورف  تثعب و  کرهش  یناشن  شتآ  ینمیا و  دحاو  رد  تامدخ  هئارا  یربهار و  تهج  تازیهجت  هدننک و  شوماخ  یفرصم ، داوم  یناسنا ، یورین  نیمات  - 
لاس 1401-1402

یارجا لحم  دشاب و  یم  یرجم  راک  هب  عورش  رب  ینبم  تکرش  غالبا  خیرات  زا  یدیشروخ  لاس  کی  هصقانم  عوضوم  یارجا  تهج  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نامز  تدم  - 
دشاب یم  رهشهام  ردنب  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  رد  عقاو  تایلمع 

هیهت راذگ  هصقانم  تکرش  مان  هب  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هصقانم 4.350.000.000  رد  تکرش  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ 

لایر غلبم 152.000.000.000  هب  لقادح  اعمج  یتامدخ )  دادرارق (  راهچ  رثکادح  مامتا  صوصخ  رد  همیب )  باسح  اصافم  ای  راک  نایاپ  دات  دنتسم (  کرادم  هئارا 
دشاب  هدیسر  مامتا  هب  هک  لایر  غلبم 109.000.000.000  هب  لقادح  یتامدخ )  دادرارق (  کی  اب 

یلبق  یامرفراک  زا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  هئارا 
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  هیدات  هئارا 

تالماعم هناماس  رد  یزیراو  شیف  یراذگراب  یمیشورتپ و  عیانص  تامدخ  یتعنص و  ریغ  تایلمع  تکرش  هجو  رد  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو 

:: سردآ سردآ

06152342210 :: نفلت :: www.posc.ir https://contracts.posc.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا دحاو   دحاو ردرد   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   یربهار   یربهار تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت وو   هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یفرصم ، ، یفرصم داوم   داوم یناسنا ، ، یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
کرهش کرهش

1818
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یبایزرا  اب  هارمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهتیاس  رد  دیدج  یژولونکت  یزادنا 80  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناسراف درکرهش  ریسم  تیاس  یارجا 6 

ناسراف ریسم  تیاس  یارجا 6 
ناگدرل ریسم  تیاس  یارجا 6 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.chb.tci.ir www.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

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هیاس  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769453 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 20/000/000/000  غلبم  - 

لاس کی  ارجا  تدم  - 

هئارا هصقانم - عوضوم  اب  طبترم  اتفا  همانیهاوگ  هئارا  یکناب -  همانتنامض  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هجدوب و ...  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  هیاپ 5  کردم 

یدرونایرد ردانب و  هرادا  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هگنل -  ردنب  سردآ : رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

-07644242844 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم تیاس   تیاس   66 یارجا   یارجا ناتسا -  -  ناتسا حطس   حطس یاهتیاس   یاهتیاس ردرد   دیدج   دیدج یژولونکت   یژولونکت   8080 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1919

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2020
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نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  نآ  تاقلعتم  دیرخ UPS و SNMP و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4113 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور  رثکادح 5   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5769651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ  هاگشیالاپ  نارباک  ینابیتشپ  یاه ict و  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  95/840/267/002 دروارب :

لایر  4/792/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ یزکرم  یرادا  نامتخاس  یاه 8-7-6  زاف  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731312761-2756 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.spgc.ir-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

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم وو     SNMPSNMP  وو   UPSUPS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

ناربراک ناربراک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ic tict یاه   یاه هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2222
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یراذگ  هیامرس  هب  توعد  ناوخارف  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401207*2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

c2m.isfahan.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  ات  رثکادح  یهگآ  پاچ  خیرات  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5769693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  یزاس  یراجت  هعسوت و  رد  یراذگ  هیامرس  یاه  لدم  راک و  بسک و  حرط  یاه  هدیا  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک دودح 300  رد  دوجوم  لاناک  نازیم  - 

رتمولیک دودح 350  رد  یرون  ربیف  لباک  نازیم  - 
نامتخاس دودح 100  رد  ناهفصا  یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  ششوپ  تحت  یاهنامتخاس  دادعت  - 

یکیفارت سکاب  دودح 220  رد  یرون  ربیف  هکبش  هب  لصتم  یکیفارت  یاه  عطاقت  دادعت  - 

هزوح نیا  رد  یراذگ  هیامرس  هب  دنم  هقالع  ینوناق FCP و  یاهزوجم  یاراد  تیحالص ، بحاص  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 28 تلم ، کناب  یناقوف  هقبط  امیسوادص - یوربور  یدعس -  ناتسوب  : سردآ هب  نامزاس  هناخریبد  لاسرا :  :: سردآ سردآ

یلخاد 269 یلخاد 107 و 03136617325   03136288163 :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5770004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رابدور نموف -  تفش   - ارس هعموص  تشر   ) نالیگ زکرم  روحم  نالیگ  هقطنم  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  هراسلگ  هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132392 و 01332132370 نفلت :: www.GILAN.TCI.IR www.TCI.IR http://iets.mporg.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

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   هعسوت   هعسوت ردرد   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس یاه   یاه لدم   لدم وو   راک   راک وو   بسک   بسک حرط   حرط یاه   یاه هدیا   هدیا ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2323

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ،  ،  چیئوس لباک ،  ،  لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 133 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kf2myun539fux?user=37505&ntc=5769693
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5769693?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j9qeaegmsy7ee?user=37505&ntc=5770004
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5770004?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01ق854 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 1401/07/20  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qom.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تالاصتا و  هیلک  هارمه  هب  دیسادلیس  تعاس  رپما  تلو 3000  یرتاب 2  لولس  دیرخ 50  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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/993041 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/17  دانسا  تفایرد   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RS232 TO USB طبار لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

دیسادلیس دیسادلیس تعاس   تعاس رپما   رپما   30003000 تلو   تلو   22 یرتاب   یرتاب لولس   لولس   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

RS232  TO USBRS232  TO USB طبار   طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/962864 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتکیپ  - یکاخ لصفم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/17   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتشم لحم  یدورو   tb ات  fat زا عیزوت  یرون  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

لتکیپ لتکیپ  - - یکاخ یکاخ لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یرتشم یرتشم لحم   لحم یدورو   یدورو   tbtb اتات     fatfat زازا   عیزوت   عیزوت یرون   یرون هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

923776-100/01/923778 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
XENPAK-10G-LR/SR

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/850797 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/17  تلهم   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب ناتسرهش   KM1167 یقوجلس یاه  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

XENPAK- 10G-LR/SRXENPAK- 10G-LR/SR لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

KM1167KM1167  یقوجلس یقوجلس یاه   یاه تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5770949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلما لکهایس - رسدور - دورگنل - هناتسا  ناجیهال  نالیگ  قرش  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  هراسلگ  هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132392 و 01332132370 نفلت :: www.GILAN.TCI.IR www.TCI.IR http://iets.mporg.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

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3232

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم 14عبنم تعاسات  - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن ءارجا  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ناتسا )) حطس  یرون  ربیف  یارجا  یرافح و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/868/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BooSHEHRTCI.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

رهشوب ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیولسع مایپ   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 14/00  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یرون  ربیف  یارجا  یرافح و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر غلبم 1/868000/000  : هصقانم رد  تکرش  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BOOSHEHR.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

ناتسا ناتسا حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

ناتسا ناتسا حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   یرافح   یرافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434
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لیبدرا ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardebil.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موهربیاف  POST 64 تراک ددع  XACA و 80  تراکددع دیرخ 25  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

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرمود مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5771012 :: 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

موهربیاف موهربیاف   POST 64POST 64 تراک تراک ددع   ددع   8080 وو     XACAXACA تراکددع تراکددع   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

زکارم زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3636

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر ریبک  ریما  زکرم  لاناک  یزاسزاب  ارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

شیک نایسراپ  کینورتکلا  تراجت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 05 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش داهنشیپ  تاکاپ  هئارا  دانسا و  تفایرد   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 یلا  خروم 1401/7/17  تعاس 8 

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاه  لباک  هارمه  هب  زادرپدوخ  گنیمیکسا  یتنآ  لوژام  ددع  دادعت 50  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ییازریم یاقآ  یلخاد 4176   22270057 :: نفلت :: kpec-co.comنفلت 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

لاناک لاناک یزاسزاب   یزاسزاب ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 3737

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب   زادرپدوخ   زادرپدوخ گنیمیکسا   گنیمیکسا یتنآ   یتنآ لوژام   لوژام ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5771131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یرون  ربیف  ویسپ  هکبش  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  171/538/320/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دورو5770013 تشادرب و  عوضوم  اب  رواشم  یسدنهم  تامدخ  زا  هدافتسا  تهج  رواشم  یاه  تکرش 
GIS تاعالطا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم5770160 دنمشوه  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا و  هار  شزومآ ، یزاس ، یموب  دیرخ ،
یرادرهش زبس  یاضف  هزوح  رد  رهش  یتراظن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربخ5770615 ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخ  رد  تینما  تامدخ  هحفص 26)هئارا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

نامتخاس5770643 نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هحفص 34)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تینما5770773 هداد و  زکرم  هکبش و  یا و  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ و  یرادهگن و  روما  یراذگاو 
یداتس نامتخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5771237 تظافح  هچراپکی  هناماس  هژورپ  مامتا  هدنامیقاب و  یاهراک  هحفص 34)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرون یرون ربیف   ربیف ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3939

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یرهش  یربخ  ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخ  رد  تینما  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر   500.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ، یناشن  هب  ناهفصا  یرادرهش  اواف  نامزاس  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  لیوحت :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یربخ یربخ ریغتم   ریغتم یاهولبات   یاهولبات سیورس   سیورس صوصخ   صوصخ ردرد   تینما   تینما تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4040

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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ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769416 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاف دح  نامیلس  دجسم  یناثالم -  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا  یلال (  یهار  هس  ات  یلوتب  ریپ  یهار  هس  لصاف  دح  روحم  یزاس  نمیا  مود  دناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناثالم )

ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 
ساسا ساساریز و  تایلمع 

تلافسآ تایلمع 
یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 

کچوک هینبا 
گرزب  یاهلپ 

229,214,713,413 یلام :  دروآرب 

لایر   10,585,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  تفایرد  خیرات 1401/7/11 -  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 14/30  ات  یهگا 

تراجت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769418 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  رهش  یلصا  یاه  نایرش  یشک  طخ  یارجا  و  یئزج )  ود  درس و  گنر (  دیرخ  هژورپ  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هژورپ 10.000.000.000  رابتعا  غلبم 

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

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا مود   مود دناب   دناب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا ناونع : : ناونع 4141

رهش رهش یلصا   یلصا یاه   یاه نایرش   نایرش یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   یئزج )  )  یئزج ودود   وو   درس   درس گنر (  (  گنر دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

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

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

2001005526000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769422 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هباذچ درگنسوس -  هیدیمح -  زاوها -  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا  درگنسوس (  ات  هیدیمح  لصاف  دح  میعن  دیس  توک  روحم  هژورپ  یزاسهب  ضیرعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

61,725,970,076 یلام :  دروآرب 

لایر   3,087,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( وکیسیا وردوخ ( ناریا  یتعنص  تامدخ  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ب/131 یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  وردوخ  ناریا  تیاس  یاه  نابایخ  یشک  طخ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

icdki hskhn 500.000 vdhg :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

48279419 :: نفلت :: www.iseikco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم هژورپ   هژورپ یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت ناونع : : ناونع 4343

تیاس تیاس یاه   یاه نابایخ   نابایخ یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4444

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

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرک  می  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج یمیشورتپ  عمتجم  یاه  نابایخ  هیلک  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27  یوجنگ  یماظن  نابایخ  روپسابع  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02188654545 :: نفلت :: www.jpcomplex.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188771426 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769518 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  رهش  حطس  نکامادنمشوه  یتسپدکو  کالپ  بصن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 750.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نابایخ   نابایخ هیلک   هیلک یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4545

رهش رهش حطس   حطس نکامادنمشوه   نکامادنمشوه یتسپدکو   یتسپدکو کالپ   کالپ بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

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

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

2001098309000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770729 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلیفغ  یاتسور  یلصا  نابایخ  یزاسریز  دنلیآ و  ثادحا  کت ، لودج  لودج ، یوج و  یرادربکاخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیدیمح  ناتسرهش  هلیفغ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هلیفغ  یاتسور  یلصا  نابایخ  یزاسریز  دنلیآ و  ثادحا  کت ، لودج  لودج ، یوج و  یرادربکاخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
5,639,400,486 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   282,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/10/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هلیفغ یاتسور  هیدیمح  ناتسرهش   - ناتسزوخ ناتسا   ، 6344113651 یتسپ :  دک  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  مود  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهفصا رصع   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  زور  هد  تدم  هب  تاداهنشیپ   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14/30  مود -  تبون 

5770810 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/07/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  همان 1.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 241  53241010 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یلصا   یلصا نابایخ   نابایخ یزاسریز   یزاسریز وو   دنلیآ   دنلیآ ثادحا   ثادحا کتکت ، ، لودج   لودج لودج ، ، لودج وو   یوج   یوج یرادربکاخ ، ، یرادربکاخ ناونع : : ناونع 4747

رباعم رباعم تهج   تهج شرف   شرف کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  ناوخارف  قیرط  زا  دنبهار  ددرت و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tmicto.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اردص نالدمه  رتسگ  هافر  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8:30هرامش زا  یلا 1401/8/8  زا 1401/7/26  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت ریغ  یرادا و  یراک و  یاهزور  یلا 13:30 

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771036 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتکه  یضارا 15  یاه  هار  هکبش  ثادحا  هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراوم ریاس  یشک و  نابایخ  رباعم ، داجیا  یشک و  لودج  یدنب ، بلاق  یزاسریز ، ینک ، یپ  یرادرب ، کاخ  لماش  یضارا  یاههار  هکبش  ثادحا  هژورپ  لماک  یارجا 

ینواعت تکرش  نیا  ءاضعا  هب  قلعتم  نکسم  غاب  هعومجم  نیمز  هب  طوبرم 
دیفس لت  هب  فورعم  یضارا  بالقنا ، هاگداد  یرهش  غاب  بنج  اردص ، رهش  سراف ، ناتسا  : هژورپ یارجا  لحم 

هبعش رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 7.520.000.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناوخارف هدنرب  هدهع  رب  رواشم ، هنیزه  همانزور ، یهگآ  تبون  ود  پاچ  هنیزه  رهش -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000  زیراو  اردص - 

دشاب یم 

یدهم یاقآ  زاریش ، یمسر 92  دانسا  رتفد  شبات ، یرادربریوصت  زکرم  یوربور  لدعم ، عطاقت  رگتروص ، نابایخ  دنز ، راولب  زاریش ، رهش  سراف ، ناتسا  سردآ   :: سردآ سردآ
زرواشک

09171882584 :: 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

دنبهار دنبهار وو   ددرت   ددرت تیگ   تیگ یارجا   یارجا وو   دیلوت   دیلوت هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 4949

یراتکه یراتکه   1515 یضارا   یضارا یاه   یاه هار   هار هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5050

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5771038 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  رد  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 131422881556 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

:: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون 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

5771066 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یربخ5770615 ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخ  رد  تینما  تامدخ  هحفص 26)هئارا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تراظن5771228 متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یمومع  هصقانم  دیدجت 
کیفارت لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار ردرد   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت راداهب  قاروا  سروب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش رشن  خیرات  زا  یراک  زور  تدم 12  هب  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یریوصت تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق  زا  هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دجاو ناراکنامیپ  هب  ار  دوخ   ( هریغ گنیروتینام و  یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا  هکبش  ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک 

دیامن راذگاو  طیارش 

هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  کی  هبتر  زئاح  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیزیف تینما  هنیمز  رد  اتفا  لاعف  یهاوگ  نتشاد 

کالپ 3 یبرغ  نابایخ 13  شبن  روپ  نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت  یناشن  هب  نارهت  راداهب  قاروا  سروب  تکرش  هناخریبد   :: 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

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

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

2001097224000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییورتم  تیگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

مود هاگشیالاپ  یبونج , سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ,  ، 7511893119 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5770952 ددرت و  تیگ  یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  هحفص 26)ییاسانش و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

،، لاکیناکم لاکیناکم لاکیرتکلا ، ، لاکیرتکلا متسیس   متسیس لیبق   لیبق زازا   هداد (  (  هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز شخب   شخب یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
،، یرامعم یرامعم تخاسریز   تخاسریز قیرح ، ، قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا هداد ، ، هداد زکرم   زکرم تخاس   تخاس ریز   ریز تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش وو   ویسپ   ویسپ تخاسریز   تخاسریز ددرت ، ، ددرت لرتنک   لرتنک یریوصت ،  ،  یریوصت تراظن   تراظن

دوخ دوخ  ( ( هریغ هریغ وو   گنیروتینام   گنیروتینام

5353

ییورتم ییورتم تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001503000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769401 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز  یزکرم 

یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادهاز یزکرم  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,259,075,500 نیمضت :  غلبم 
15:30 تعاس : 1401/11/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هقطنم  قرب  تکرش  هاگشناد 37 و 39  لصافدح  هاگشناد  نابای  نادهاز   ، 9816843148 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسچولب ناتسیس و 

:: 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

نامرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعقاو  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770576 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشجنپ  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/08/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  یرادا  نامتخاس  اهرابنا و   ، اهولیس هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   2001020027000001 یمتسیس

یمالسا یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هرامش 4001058206373747  اب  باسح  هب  هصقانم  رد  هدرپس  ناونع  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا یتلود  یناگرزاب  تکرش  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  زیراو  هسانش  اب 

یماظتنا هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهش  راولب  نامرک  ناتسرهش  نامرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

31-32123630 :: نفلت :: www.setadiran.ir kerman.gtc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

32123586 :: سکف :: kerman-ghale@gtc.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 5555

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس وو   اهرابنا   اهرابنا  ، ، اهولیس اهولیس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770598 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 19.139.738.646 

یمیوقت زور  هژورپ 90  ارجا 

ود هنیزه  یزکرم -  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  یزیراو  شیف  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هب  لایر  نیمضت 956.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون 

تکرش  سنارفنک  نلاس  شیاشگ   :: سردآ سردآ
رایرهش داتسا  نابایخ  شبن  یراک  ریمعت  راولب  رون -  مایپ  هارراهچ  مالیا -  : سردآ

084359244271 :: نفلت :: 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

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

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

2001095751000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770643 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هقطنم  نامتخاس  نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کی هقطنم  ریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ لیوحت  یرادرهش  هناخریبد  هب  یکیزیف  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب یم  دوجوم  ینف  دانسا  رد   pdf لیاف تروص  هب  هژورپ  هیلوا  دروآرب  ؛ ًانمض

دیامن اهدادرارق  روما  دحاو  لیوحت  هدش  لصا  ربارب  ار  تکرش  کرادم  یمامت  تسیاب  یم  هدنرب  تکرش  ًانمض 
رد تسا  یمازلا  یراک  هموزر  هئارا   . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدرشف  لیاف  ای  لیاف PDF و  بلاق  رد  هچراپکی  تروص  هب  تکرش  کرادم  هصقانم و  دانسا  تسا  مزال 

.ددرگ  یمن  دیئات  تکرش  کرادم  یراک  هموزر  یراذگراب  مدع  تروص 
19:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.تشدکاپ یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ناحیروبا  سیدرپ  یوربور  اضر  ماما  راولب   ، 3391636676 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

زاگ زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5757

نامتخاس نامتخاس نفلت   نفلت نیبرود ،  ،  نیبرود هکبش ،  ،  هکبش یشک   یشک لباک   لباک زیهجت ،  ،  زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5858

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/29521 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ لالج  رابنا  یاه  نیبرود  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

( ناهفصا ناتسا   ) رهش نیرز  ناتسرهش  هدودحم  رد  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/66-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یھگآهرامش پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5771011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هظفحم هیاپ  ربمان  تراپ   . HPV 36K1 A000B: نیبرود هظفحم  ربمان  تراپ   ) هیاپ هارمه  هب   VIDEOTEC نیبرود هظفحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ( WBOVA

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

:: سردآ سردآ

یلخاد 83816  03152322600 :: 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

رابنا رابنا یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959

هیاپ هیاپ هارمه   هارمه هبهب     VIDEOTECVIDEOTEC  نیبرود نیبرود هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 6060
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/16  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم خیراتعبنم هب  هبنش  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ یمیشورتپ  ردنب  کینورتکلا  تظافح  هچراپکی  هناماس  هژورپ  مامتا  هدنامیقاب و  یاهراک  لیمکت   » راکنامیپ باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسارح نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  تیحالص  دات  یاراد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  تسیاب  یم  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا سپ  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک  .دنشاب  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  طبترم  هنیمز  رد  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  تفن و  تعنص 

.دنشاب یم  هصقانم  دنیآرف  یدعب  لحارم  رد  تکرش  هب  زاجم  مزال ، زایتما  لقادح  بسک  تروص  رد  یفیک و  یبایزرا 

یمیشورتپ عیانص  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  کالپ 144 - یلامش -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -  : رازگ هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
مهد هقبط  هرامش 144 ، یلامش ، ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  لیوحت :

:: نفلت :: WWW.nipc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تراظن5771228 متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یمومع  هصقانم  دیدجت 
کیفارت لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ مامتا   مامتا وو   هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 6161
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یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار 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 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  دانسا  نویسازیناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000223000027 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/08/01 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  دانسا  نویسازیناکم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  نادیم  نیمخ  یهار  هس  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136380-086  ، 34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یتینما و  تازیهجت  نیبرود ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000063 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351947146 یتسپ :  دک  هبقرط ،  یرادرهش  ملعم -  راولب  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یقوقح   یقوقح وو   کالما   کالما تنواعم   تنواعم دانسا   دانسا نویسازیناکم   نویسازیناکم ناونع : : ناونع 6262

یتظافح یتظافح وو   یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت نیبرود ، ، نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363
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رثوک ناتسرامیب   :: 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 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

5769655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  جردنم  یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  لاس  کی  تدم  هب  سکپ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ ،  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093749000095 زاین :  هرامش 

جرک رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم کرادم و   ، روتکاف شیپ  - تسویپ رد  جردنم  یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  لاس  کی  تدم  هب  سکپ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ ،  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشناد یاهدادرارق  طباوظ  اب  قباطم  دادرارق  طیارش  - ددرگ یراذگراب  هدننک  تکرش 

3197914795 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  سای  کرهش  هب  هدیسرن  یمزراوخ  راولب   - جرک زربلا -  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34284769-026  ، 34284757-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34284757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   جردنم   جردنم یصاصتخا   یصاصتخا طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم لاس   لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   سکپ   سکپ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دیرخ ،  ،  دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6464
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب لاحمراهچ و 

1101005449000004 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  تادنتسم   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  هدیدرگ و  اضما  رهم و  ای  ددرگ و  اضما  یکینورتکلا  تروص  هب  دیاب  یلاسرا  تادنتسم  هیلک  -

.دامن لصاح  سامت  ( 09133829433) یئایض سدنهم  یاقآ  اب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد  - 

8817653138 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223557-038  ، 32240001-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221902-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26531015 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770439 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

MC تاریمعت یرادهگن و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هعسوت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرتشم 4 شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296541 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir 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

ناتسا ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم ( ( ISMSISMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یرایتخب یرایتخب وو   لاحمراهچ   لاحمراهچ

6565

MCMC  تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6666
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب تاعالطا  یروانف و  هبتر  یاراد  اتفا و  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000178000031 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 510 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

ینف و هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   APKSWAP ناونع تنارتنیا  زا  تنرتنیا  یزاسادج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب تاعالطا  یروانف و  هبتر  یاراد  اتفا و  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن هئارا  لایر   250.000.000 مالعتسا هدنرب  راک  ماجنا  نسح  یکناب  همان  تنامض  لایر و  غلبم 250.000.000  هب  مالعتسا  رد  تکرش  یکناب  همان  تنامض  هئارا 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  هرامش 1  نامتخاس  - هدیمهفدیهش نادیم  یبونج  علض  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591977859 یتسپ :  دک  ، 

33233708-074  ، 3323370-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3323370-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنشاب دنشاب تاعالطا   تاعالطا وو   یروانف   یروانف هبتر   هبتر یاراد   یاراد وو   اتفا   اتفا زوجم   زوجم یاراد   یاراد دیاب   دیاب ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 6767
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نامرک ناتسا  بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم نیمز و  یلم  تالغتسم  یلم و  یضارا  هناماس  رد  یناگیاب  دانسا  تبث  یناوخ و  هدنورپ  شیاریو ، نکسا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003771000031 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 400000 دادعت : 
1402/07/22 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785161 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یدورو  راولب  هار  سیلپ  ولیس و  لصاف  دح  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43310517-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43311109-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5770919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرپس تننامض   - تسویپ کرادم  قبط  یمازلا  روتکاف  یراذگراب  هباشمدک  ناریا   - تیاس قاتا  لاوریاف  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپراک باسح  هب  لایر  50000000

1101003309000045 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نکسم وو   نیمز   نیمز یلم   یلم تالغتسم   تالغتسم وو   یلم   یلم یضارا   یضارا هناماس   هناماس ردرد   یناگیاب   یناگیاب دانسا   دانسا تبث   تبث وو   یناوخ   یناوخ هدنورپ   هدنورپ شیاریو ، ، شیاریو نکسا ، ، نکسا ناونع : : ناونع 6868

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

corporate ینامزاس شیوداپ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001222000024 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  ربراک +   130 - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  130 دادعت : 

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

ـ  دش دهاوخ  یرادیرخ  ناجنز  ناتسا  رد  رقتسم  هدننک  نیمات  زا  ًافرص  دشاب ـ  شورف  زاجم  یگدنیامن  همان  یاراد  هدننک  نیمات  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دیرخ  طرش  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

یتسپ دک  هافر ،  راک و  نواعت ، لک  هرادا  یرتسگداد - تشپ  تارادا - عمتجم  یلامش -) یدنبرمک   ) نمهب هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513733567 : 

33446900-024  ، 33442741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446900-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corporatecorporate ینامزاس   ینامزاس شیوداپ   شیوداپ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 7070
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هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یکسرپسک  شیوداپ و  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003367000059 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یکسرپسک  شیوداپ و  سوریو  یتنآ  دیرخ  - 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715669446 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  بنج  - ردص یدهلا  تنب  راولب  یادتبا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38230060-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236738-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

switch cisco: 2960x-48 fpd-L تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IOS نیرتزورب نیرخا و  هارمهب 

1101092288002960 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DGS-1008A لدم | کنیل ید  | تروپ  8  | هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

ینف داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / .دشاب یم  همیمض  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک وو   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

IOSIOS نیرتزورب   نیرتزورب وو   نیرخا   نیرخا هارمهب   هارمهب   switch c isco: 2960x-48 fpd-Lswitch c isco: 2960x-48 fpd-L ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  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 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تکاد ، بصن  اهدون ،  بصن  کر ،  لحم  ات  اهدون  بصن  لحم  زا  هکبش  یشک  لباک  لنپ ، چپ  بصن  کر ،  بصن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  زاین  تروص  رد  یسکلف 

1101093984000945 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

11111-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تکاد ، ، تکاد بصن   بصن اهدون ،  ،  اهدون بصن   بصن کرکر ،  ،  لحم   لحم اتات   اهدون   اهدون بصن   بصن لحم   لحم زازا   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک لنپ ، ، لنپ چپچپ   بصن   بصن کرکر ،  ،  بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
یسکلف یسکلف

7373
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نادمه ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5771204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم تسویپ  کرادم  رد  یلک  تاعالطا   . تاعالطا یروانف  هکبش و  تخاس  ریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101003385000006 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

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

.دشابیم دوجوم  تسویپ  کرادم  رد  یلک  تاعالطا  .تاعالطا  یروانف  هکبش و  تخاس  ریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518698451 یتسپ :  دک  اکتا ،  هاگشورف  یوربور  رهاطاباب -  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229655-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34229654-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 97 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771405 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   زا  زور  رثکادح 10  هدنرب  نعت  اهداهنشیپ و  یسررب  تلهم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تاکاپ تفایرد 

سنارفنک  نلاس  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس کی  دادرارق  نامز  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  یوضترم 84169576  یاقآ  ینف  تالاوس   :: نفلت نفلت
84169410

tmicto.tehran.ir :: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7474

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس هزوح   هزوح ردرد   یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7575

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

ءاهب مالعتسا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1322765 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/1914:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:00:001401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771408 :: هرازه هرازه :: 1401/07/2010:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود تبون  - مارگ رهش  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 3 لقادحینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر 3 لقادحیرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2
هبتر 3 لقادحاوتحم  لماح  یاهرازفا  مرن  یرازفا و  مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  3

هبتر دقاف  هبتر  لقادحتامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر  4
هبتر 3 لقادحتاطابترا  ناراکنامیپ -  هتشر  5

--- هناسر تاغیلبت و  پاچ ، ، یهگآ ناگدنشورف -  هتشر  6

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

09155137720 نفلت :   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش5770932 یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  هحفص 74)یناسرزورب ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش رهش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

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

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

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

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

5769769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن قیاق  یربوان  کمک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003808 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KODEN یتراجت مان   MDC-921 لدم لباک  اب  هارمه  یربوان  کمک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 141 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

ددرگ یم  لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ 

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2 KVM CABLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002969 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
USB 6||UGREEN تروپ دادعت  ( | اه باه   ) تروپ شیازفا  هبعج  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک اباب   هارمه   هارمه یربوان   یربوان کمک   کمک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

KVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2  KVM CABLEKVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2  KVM CABLE ناونع : : ناونع 7878
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوناریب یاقآ  یگنهامه  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  دنمشوه  کینوپ  وردیه  هناخلگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09163675230

1101004364000237 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لدم  m 6 لک عافترا   m 3 دیفم عافترا   m 30 هنهد ضرع  هنهد 1  دادعت  کیتسالپ  شکور  عون  دصرد  یفقس 25 هرجنپ  اب  یمئاد  هناخلگ  هزاس  الاک :  مان 
یا هناخلگ  متاح  یزرواشک  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   RUFEPA یتراجت مان  یعبرمرتم  رادقم   Almeria

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  سانجا  یاهب  تخادرپ  ددرگ  همیمض  هریغ  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  یهاوگ  گولاتاک و  روتکاف و  شیپ  لیبق  زا  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یم  هدننک  نمات  هدهع  رب  یشک  قرب  ارجا و  ثادحا و  هنیزه   ) هجوت لباق   . ددرگ یم  تخادرپ 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-955-1574 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5771299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultrasonic Transducer Cleaner For PH Analyzer 7773 Series یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه کینوپ   کینوپ وردیه   وردیه هناخلگ   هناخلگ ناونع : : ناونع 7979

Ultrasonic  Transducer Cleaner For PH Analyzer 7773 SeriesUltrasonic  Transducer Cleaner For PH Analyzer 7773 Series ناونع : : ناونع 8080
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5771444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ لرتنک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003819 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

الیا سراپ  یناگرزاب  یتامدخ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HERTH یتراجت مان   TYPE : K لدم یتعنص  لپوکومرت  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دتم هدننک  هضرع  عجرم   GT3000 یتراجت مان   SVGT لدم رترونیا  سنارت  رتلیف و  هیذغت و  تراک  لرتنک و  تراک  روتسیرت و  هعومجم IGBT و  الاک :  مان 

ناهاپس کینورتکلا 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   TESLA ELECTRONIC هدنزاس عجرم   THR یتراجت مان   KT705 لدم یکیناکم  ریغ  لصو  عطق و  دیلک  لماک  روتسیرت  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع 
تس 2 دادعت : 

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

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

-- رترونیا   رترونیا سنارت   سنارت وو   رتلیف   رتلیف وو   هیذغت   هیذغت تراک   تراک وو   لرتنک   لرتنک تراک   تراک وو   روتسیرت   روتسیرت وو     IGBTIGBT هعومجم   هعومجم یتعنص -  -  یتعنص لپوکومرت   لپوکومرت لنپ -  -  لنپ لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
یکیناکم یکیناکم ریغ   ریغ لصو   لصو وو   عطق   عطق دیلک   دیلک لماک   لماک روتسیرت   روتسیرت

8181
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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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  تازیهجت  اب  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095511000191 زاین :  هرامش 

نامرک گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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

5769728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم  یناشنشتآ  وردوخ  ینک  رپ  ردوپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003234 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیون  ناراهم  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   AMN-P9000 لدم هدننک  شوماخ  ردوپ  لوسپک  ژراش  هاگتسد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   تازیهجت   تازیهجت اباب   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ ینف   ینف حرش   حرش قباطم   قباطم یناشنشتآ   یناشنشتآ وردوخ   وردوخ ینک   ینک رپرپ   ردوپ   ردوپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8383
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یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050317000021 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
رتم  1800 ژارتم هب  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  بصن  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983969411 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یهاشناد  داهج  - ینیمی دیهش  نامتخاس  - یتشهب دیهش  هاگشناد  - نیوا - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22431933-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22431938-021 :: 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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8484

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس شیامزآ   شیامزآ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000489 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنوامد یمیش  ایمیک  تکرش  زا  ولافوب  یتراجت  مان  یزلف  لوسپک   cc 300 کدنف صوصخم  ناتم  یرهش  زاگ  الاک :  مان 

ردنلیس 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  لیکسا  یتراجت  مان   HG800 لدم یتعنص  راوشس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سراپ زاگ  بیکرت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAS یتراجت مان   Lit 58 تیفرظ  Disposable لدم  PPM H2S in Nitogen نویساربیلاک ردنلیس  الاک :  مان 
انایرآ نایوپهر 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

فیرش یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  رالوس  فیرش  یروانف  هعسوت  هدنزاس  عجرم   SIM-1030 لدم یهاگشیامزآ  دیشروخ  رون  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 
رالوس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-SI لدم دود  روتکتد  تست  یرپسا  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   GAEX1A لدم لاعتشا  لباق  یاهزاگ  زاگ O2 و CO و H2S و  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا ساسا  رب  تمیق  هیارا  تسا  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یناریا  یالاک  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارادوش  هیارا  تسویپ 

ینیسح  07431924704: سامت نفلت 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31924704-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

5770438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح افطا   افطا هبهب   طوبرم   طوبرم وو ...  ...  لباک   لباک وو   تازیهجت   تازیهجت وو   قیرح   قیرح وو   دود   دود روتکتد   روتکتد عاونا   عاونا فیدر   فیدر   1010 ناونع : : ناونع 8686
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هدش مالعا  یاهدنرب  ینف و  تاصخشم  قبط  قیرح  افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هرامش 0110485  یاضاقت  رد 

1101001034003820 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   0LCT50 لدم یکیتسالپ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

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 4 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0003-10  یناشن  شتآ  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Optical Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Optical Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدهاشم  امتح  تسویپ  لیاف  .دشابیم  اضاقت 0110485  هرامش 

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

83768037-021  ، 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
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000239 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان  زاگ  روتکتد   SPXCDXSHXSS نژوردیه دیفلوس  روسنس  الاک :  مان 

ساگرپ
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مدع  تروص  رد  دشاب / یم  رظن  دم  لخاد  تخاس  یالاک  ًامتح  یناریا  یالاک  دوجو  تروص  رد  دشاب / یم  هباشم  هابتشا و  روکذم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هزور  لهچ  هجو  تخادرپ  ددرگ / یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  افطل  ددرگ / یمن  یئاشگ  زاب  تمیق  داهنشیپ  ینف ،  داهنشیپ 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34374376-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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 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

5770724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  تساوخرد   ) نامرک ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001271 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانراهظاو یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  09132410602 ای یاه 03432226695 هرامشابرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  هدوزفا  شزرا 

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

32232500-034  ، 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

نژوردیه نژوردیه روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8787

ناتسا ناتسا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هارو  بصن  لاقتنا و  لمح و  هنیزه  لماک ،  تازیهجت  اب  ریاف  تور  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098456000001 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ردخم  داوم  اب  هزرابم  یگنهامه  یاروش  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  متسیس  الاک :  مان 

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

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هارو  بصن  لاقتنا و  لمح و  هنیزه  لماک ،  تازیهجت  اب  ریاف  تور  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1313965798 یتسپ :  دک   ، 19 کالپ هدازیدهم  هچوک  یبونج  رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66916871-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940409-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/16عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  لوژام و ...  / تراک مالقا  متیا   5 ناونع : 

14012556 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لماک لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   ریاف   ریاف تور   تور هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8989

 ...  ... وو لوژام   لوژام // تراک تراک مالقا   مالقا متیا   متیا   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و لیدبت  زیرپ ،   ، دیلک  ، میس  ، cat6 لباک هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000110 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
هشیپ نیرآ  اشوک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یدیلوت  تاجناخراک  هدنزاس  عجرم  یفالک  هتسب   m 11000 لوط  CAT6 لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

لامش
فالک 1 دادعت : 

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

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

.دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

....و ....و لیدبت   لیدبت زیرپ ،  ،  زیرپ  ، ، دیلک دیلک  ، ، میس میس  ، ، cat6cat6 لباک   لباک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  کیزیفوئژ  هسسوم   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددجم مالعتسا  نارهت - رد  یزکرم  یاهراوهام  هاگتسیا  یروشک و  یراگنهزرل  زکرم  یاههکبش  یاهراوهام  طابترا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097758000016 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  کیزیفوئژ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا  SAP هراوهام قیرط  زا  یاه  هداد  لاقتنا  تامدخ  هئارا  هناورپ  یاراد  یتسیاب  هدننک  نیمات  تکرش  دوش  هعلاطم  تسویپ  هدش  یراذگراب  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ییویدار  تالطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس 

1435944411 یتسپ :  دک  کیزیفوئژ ،  هسسوم  یمتا  یژرنا  یوربور  یلامش  دابآ  ریما  یاهتنا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61118585-021  ، 61118367-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88009560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003461000047 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یاه  نادنز  لک  هرادا  جع - )  ) رصعیلو نیزنب  پمپ  بنج  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4516744661

33776800-024  ، 33778800-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33778806-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددجم ددجم مالعتسا   مالعتسا نارهت - - نارهت ردرد   یزکرم   یزکرم یاهراوهام   یاهراوهام هاگتسیا   هاگتسیا وو   یروشک   یروشک یراگنهزرل   یراگنهزرل زکرم   زکرم یاههکبش   یاههکبش یاهراوهام   یاهراوهام طابترا   طابترا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 9292

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تننمرپ کولف  تست  تنامض  و  سکاب ) راهچ  ) رتم ژارتم 1200  هب  دنارگل  دنرب   LSZH شکور اب   CAT6 هکبش لباک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003731000033 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 . تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  هئارا  - 

 . دیامن ساپ  ار  تننمرپ و )...  کولف  هطوبرم (  یاهتست  هیلک  تسیاب  یم  هدش  هئارا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

رتم  1,200 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  دنشورف  هدهع  رب  هدننک  شیامزآ  تکرش  طسوت  هدش  ساپ  مدع  تروص  رد  کولف  تست  ماجنا  هنزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هدنشورف  هدهعرب  لحم  ات  لمح  هنیزه 

.دشاب یم  الاک  هئارا  زا  سپ  هتقه  کی  تدم  هب  لقادح  مزال  یاه  تست  ماجنا  زا  سپ  باسح  هیوست 

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تننمرپ تننمرپ کولف   کولف تست   تست تنامض   تنامض وو   سکاب ) ) سکاب راهچ   راهچ )) رتم رتم   12 001200 ژارتم   ژارتم هبهب   دنارگل   دنارگل دنرب   دنرب   LSZHLSZH  شکور شکور اباب     CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494

یکیتسال یکیتسال گنیروا   گنیروا روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم دربراک   دربراک   inin   1/421/42 گنیروا   گنیروا یزلف -  -  یزلف یفاحص   یفاحص رنف   رنف  - - یتارباخم یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف  - - گنیر گنیر نکوت   نکوت ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030070 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985005006 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   VASSCO یتراجت مان   DP 300 لدم گنیر  نکوت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  رصع  یتراجت  مان   OUAC-SM 1X6 دک هرقرق  یرتم  لوط  روک  هتسه 6  دادعت   mm 8 رطق  SM ربیف اب  یکاخ  زکرم  پویت  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص  عمتجم  یمالسا  ینواعت  هدننک 
رتم 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یرقاب دمحم  یرغص  همطاف   T3 یزلف یفاحص  رنف  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B روتارنژ روتوم  دربراک   in 1/42 گنیروا الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   FKM گنیروا الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   CAT C15 روتارنژ روتوم  تخوس  متسیس  یکیتسال  گنیروا  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0030070 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 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
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  ینابیتشپ  اب  داتس  ناشاک و  بآ  لاقتنا  ریسم  زا  هطقن  هدزناپ   OT,IT لاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000221 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هطقن 15 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  یتساوخرد  تادنتسم  تمیق و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000640 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  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 : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  هطوحم  یاه  نامتخاس  یراک  هدنک   ) لماش یزادنا  هار  بصن و  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیم  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقا  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ لاقتنا   لاقتنا ریسم   ریسم زازا   هطقن   هطقن هدزناپ   هدزناپ   OT , ITOT , IT لاصتا   لاصتا ناونع : : ناونع 9696

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .یرون   .یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AMPLIFIER BOARD FOR FOXBORO LEVEL TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003824 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهاوخ یسررب  لباق  یلخاد  هدنزاس  یاه  تکرش  تاداهنشیپ  اهنت 

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/131/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770024 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  لاس 1401  لوا  ههام  لباک 6  هکبش  یبارخ  عفر  یرادهگن و  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AMPLIFIER BOARD FOR FOXBORO LEVEL TRANSMITTERAMPLIFIER BOARD FOR FOXBORO LEVEL TRANSMITTER ناونع : : ناونع 9898

لباک لباک هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 10 هب   gxp1625 میرتسا دنرگ  پیو  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000368 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  کینورتکلا  تسلا  هدنزاس  عجرم   ALAST یتراجت مان   AT01IPWPS لدم هکبش   IP65 یتعنص  IP Voip نفلت الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد شیپ  مدع  دش / دهاوخ  تخادرپ  ههام  تدمب 2 یتیآ  رظان  داتو  الاک  لیوحت  زا  دعب  / تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک   / تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتشون  یتسویپ  رد  پیو  شوگ  تاصخشم  اقیقد  دشابیم  لطاب  هلزنمب  یمازلا  یقاصلا  تسویپ 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 1010 دادعت   دادعت هبهب     gxp1625gxp1625 میرتسا   میرتسا دنرگ   دنرگ پیو   پیو یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 100100
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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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   access point تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000972 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: 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  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5770363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1402-1401 ناتسرل ناتسا  یناسرزاگ  هعسوت  ششوپ و  تحت  یحاون  هیلک  حطس  رد  میسیب  یطابترا  هکبش  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم تباث و  هدننکرارکت ،  یاههاگتسیا  لماش 

1101091378000197 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سرتسد  رد  سامت  هرامش  اب  هارمه  هدش  رومهم  رپ و  دانسا  یراذگراب  دیشاب  هتشاد  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200683-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: 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 حرش   حرش قبط   قبط   access  pointaccess  point ناونع : : ناونع 10 110 1

یناسرزاگ یناسرزاگ هعسوت   هعسوت وو   ششوپ   ششوپ تحت   تحت یحاون   یحاون هیلک   هیلک حطس   حطس ردرد   میسیب   میسیب یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 102102
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: DP/ب/252 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770411 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ناگوان  برد  متسیس  یزاس  هنیهب  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تشه  الاک  لیوحت  نامز  تدم 

هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیر عیانص  ناگدنشورف - 

یلیر هیلقن  تالا  نیشام  تازیهجت و  ناگدنشورف - 
ناینب شناد  یرواون و  ناگدنشورف - 

کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف - 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر  دیهش  راولب  یاهتنا  جیسب  هارگرزب  دهشم   :: سردآ سردآ

05133423311 :: 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   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -175-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TCI.IR ZANJAN.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

ناگوان ناگوان برد   برد متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 103103

یلم یلم نکسم   نکسم   FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 104104
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یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هکبش  چوس  هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000037 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP SANSWITCH لدم رتویپماک  هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت   09122579171  : نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یهاگتسیا  میس  یب  هیذغت  عبنم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000112 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ طابترا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   PS16002 لدم تباث  میس  یب  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 150 دادعت : 
1401/10/25 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

هکبش هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 105105

یهاگتسیا یهاگتسیا میس   میس یبیب   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم و قبط  زاریش  هاگدورف  نل  هکبش  یربهار  یا و  هنایار  تازیهجت  یرادهگن - سیورس و  ینابیتشپ - تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یتسویپ کرادم  رد  مئامض 

1101001183000152 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئامض مئامض وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاریش   زاریش هاگدورف   هاگدورف نلنل   هکبش   هکبش یربهار   یربهار وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن - - یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ - - ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
**** **** یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد  

107107
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5770835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  درکرهش 2 - یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093707000016 زاین :  هرامش 

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

شیدناارف راپسب  راشبآ  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  روتنک  دربراک   cm 30 زیاس یندچ  رد  اب  یرمیلپ  هچراپکی  هچضوح  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC
هقلح ( لور )3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  - - درکرهش 2 یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: 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 ءاضما   ءاضما وو   رهم   رهم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش طسوت   طسوت تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم یمامت   یمامت دیاب   دیاب - - 22 درکرهش   درکرهش یرادرهش   یرادرهش لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت -- 11 ناونع : : ناونع 108108
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  ناهفصا  ناتسا  یرون  ربیف  یاه  هچضوح  مود  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000160 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  ناهفصا  ناتسا  یرون  ربیف  یاه  هچضوح  مود  برد  بصن  هیهت و  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

شزرا همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  دادرارق ، دقع  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  09137929344 یداه سدنهم  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  هدوزفا 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س/56/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغ  راولب  تلاسر -  زکرم  هعسوت  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر لک 1/478/650/000  دروآرب  غلبم  اب 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  یزیراو 350/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیسوادص  نامزاس  یقرش  علض  نایزورون )  نابایخ  هر ( )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ
02833651796: سکف :2833652080و02833652711  نفلت اهدادرارق –  دحاو  تاکرادت -  هرادا  نیوزق -  هقطنم 

02833683292-02833652080-02833653334 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هچضوح   هچضوح مود   مود برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

زکرم زکرم هعسوت   هعسوت حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1101 10
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نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 57/1401/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمزراوخ  زا  یشبح  لالب  یحایر و  نبرح  یاه  هچوک  ریسم  مه  ربیف  یسم و  لباک  هعسوت  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 536.278.040 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علش  نایزورون  نابایخ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ
نیوزق

02833652711 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-956-1374 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Network firewall apk gae ag410 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف وو   یسم   یسم لباک   لباک هعسوت   هعسوت حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

Network  firewall apk  gae ag410Network  firewall apk  gae ag410 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5770980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم تروپ  چوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000517 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کیتورکیم تروپ  چوس 24  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5771245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم کیتورکیم تروپ   تروپ چوس  2424   چوس ناونع : : ناونع 113113

غارچ غارچ یتارباخم -  -  یتارباخم هلول   هلول ناشفا -  -  ناشفا قرب   قرب لباک   لباک هکبش -  -  هکبش دنلگ   دنلگ  - - یکیتسالپ یکیتسالپ لانیمرت   لانیمرت یطوق -  -  یطوق یموینیمولآ   یموینیمولآ یلاخ   یلاخ وتوت   لیفورپ   لیفورپ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 133 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4k7djs7hgz585?user=37505&ntc=5770980
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5770980?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ تسیل  قبط  یکیرتکلا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001609 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
مان  kg 750 هبعج یقیرزت  دیلوت  شور   7x7 cm عطقم زیاس   m 2/3 لوط  mm 3 قرو تماخض  هسانش 120  یطوق  یموینیمولآ  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

نایسراپ تراجت  نالهس  هدننک  هضرع  عجرم   AYDIN یتراجت
هبعج 100 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم   PTC35 لدم  A 125 نایرج  V 750 ژاتلو یکیتسالپ  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

کیناکم تعنص  سیس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  دروهر  یتراجت  مان   cm 13/5 زیاس  PG13.5 هکبش دنلگ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یرصان شویراد  هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب   1/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 5 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  نارهت  اتنپس  لیفورپ  هلول و  هدنزاس  عجرم   mm 1/5 تماخض  m 6 لوط  mm 47 رطق یدالوف  هزیناولاگ  سنج   PG36 یتارباخم هلول  الاک :  مان 
نارهت اتنپس  لیفورپ  هلول و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هخاش 12 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M586ED6LED4840-W دک  LED 2200 lm 4000 k انایرآ لدم   cm 15 هناهد  W 23 غارچ الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

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

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5771373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151532 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدبم روتکناک  سکاب و  چیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/23 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5771454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  لنپ  چپ  لباک و  هدنرادهگن   , هکبش لباک  متیا   3 ناونع : 

14012548 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5769642 یتینما و  تازیهجت  نیبرود ، هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنشاب5770460 تاعالطا  یروانف و  هبتر  یاراد  اتفا و  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  هحفص 37)تکرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لدبم لدبم روتکناک   روتکناک وو   سکاب   سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 115115

هکبش هکبش لنپ   لنپ چپچپ   وو   لباک   لباک هدنرادهگن   هدنرادهگن  ,  , هکبش هکبش لباک   لباک متیا   متیا نیمات  33   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

ناتسا5770724 یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  هحفص 50)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5770984corporate ینامزاس شیوداپ  هحفص 37)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسرپسک5770993 شیوداپ و  سوریو  یتنآ  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5771006KVM SWITCH 2PORT NETPILL WITH 2 KVM CABLE(47 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5771007IOS نیرتزورب نیرخا و  هارمهب   switch cisco: 2960x-48 fpd-L(37 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5771183 ، کر لحم  ات  اهدون  بصن  لحم  زا  هکبش  یشک  لباک  لنپ ، چپ  بصن  کر ،  بصن  تامدخ 
یسکلف بصن  تکاد ، بصن  اهدون ،  بصن 

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5771204 یروانف  هکبش و  تخاس  ریز  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 37)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5771408 هژورپ  هحفص 37)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5769472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ دض  ولق  ود  یسکوپا  بسچ  - هفرط ود  خیم  لگ  - ینمیا هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000183 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمجع لوسر  هدننک  هضرع  عجرم   MERT SANAYI یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  یطوق  یسکوپا  عیام  بسچ  الاک :  مان 

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

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.318-AS دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  نیگن  یاراد  راد  هیاپ  هفرطود  یکیفارت  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 45 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

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

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 269 سامت 025-7780426  نتفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ دضدض   ولق   ولق ودود   یسکوپا   یسکوپا بسچ   بسچ -- هفرط هفرط ودود   خیم   خیم لگلگ   -- ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یقرب و  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000120 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق یتعنص  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 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

5769584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 زاف  - هطوحم غارچ  هیاپ  تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا 

1101050373000025 زاین :  هرامش 
ناچوق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یناق هرق  یئاضر  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   ISILDAR یتراجت مان   W 60 ناوت  E27 لدم یگناخ  دربراک  راد  هیاپ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 37 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یدسا رتکد  :05147017233 و 09155319371( سانشراک سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9477167335 یتسپ :  دک  دهشم ،  ناچوق  هداج  رتمولیک 5  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47017230-051  ، 47017231-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47343001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ادتبا   ادتبا   22 زاف زاف  - - هطوحم هطوحم غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 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

5769792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشوش ناتسرهش  ییاتسور  یلصا و  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000344000014 زاین :  هرامش 

رتشوش یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتشوش ناتسرهش  ییاتسور  یلصا و  یاهروحم  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  تمیق  زیلانآ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  تمیق  زیلانآ  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  •

.تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش  •
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  •

.دوش یمن  دقعنم  دادرارق  صخش  اب  •

6451997168 یتسپ :  دک  رتشوش ،  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یدهلا  ملع  کرهش  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36220805-061  ، 36225522-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225522-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتشوش رتشوش ناتسرهش   ناتسرهش ییاتسور   ییاتسور وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(1000 یا (  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  زمرق  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000415 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  ود  زمرق  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

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

یردوکن 05431166380 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

(( 10001000 یایا (  (  هشیش   هشیش نیگن   نیگن اباب   هفرطود   هفرطود زمرق   زمرق یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  ) یوضر ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یمجح )  ) یارجا مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف 

1101001423000115 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

.دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم )) یوضر یوضر ناسارخ   ناسارخ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یمجح ) ) یمجح  ) ) یارجا یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف

122122
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربهر لاناک  دابآ و  لک  یاه  لپ  رد  هانپ  ناج  هدرن  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000119 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

الق قآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(265  ) تاقلعتم لیردراگ و  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000416 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 265 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

یردوکن یاقآ   05431166380 :: 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

اهاه لپلپ   ردرد   هانپ   هانپ ناج   ناج هدرن   هدرن بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 123123

هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   هحفص   هحفص لماک   لماک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  روشک  یاه  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش ناجیابرذآ 

یقرش 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قبط  زیربت  هاگدورف  سیلپ  هطوحم  یسرپ  یاه  شوپ  فک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001122000114 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیطل سدنهم  رتشیب 041-41998520  تاعالطا  بسک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5189613131 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یاهاگدورف  لک  هرادا  زیربت -  یندم  دیهش  هاگدورف  هاگدورف -  هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32606124-041  ، 35260405-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35260414-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  یتسپدک  دمورف و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  یناسرزورب ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001528000060 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 2300 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  اب  یتسپدک  دمورف و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  تاعالطا ،  دورو  یناسرزورب ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515894931 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تعنص  ملع و  راولب  اضر  ماما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372115-023  ، 33322277-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوحم هطوحم یسرپ   یسرپ یاه   یاه شوپ   شوپ فکفک   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125

یرادرهش یرادرهش یقیفلت   یقیفلت کالپ   کالپ بصنو   بصنو تخاس   تخاس وو   دیلوت   دیلوت یحارط ،  ،  یحارط تاعالطا ،  ،  تاعالطا دورو   دورو یناسرزورب ،  ،  یناسرزورب ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5771195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رطخ مالعا  توس  گرزب ---  یژراش  هوق  قارچ  -- ریجنز هارمه  هب  یلته  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000155 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رف نمچ  هلهار  هدننک  هضرع  عجرم   TS لدم یکیتسالپ  راد  دنب  توس  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

عجرم سادپ  یتراجت  مان   cp102 لدم  mm 1250 عافترا  mm 5 تماخض  m 7/6 لوط  ST37 ینهآ سنج  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  دنب  هار  الاک :  مان 
اهس کینورتکلا  شناد  سراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

شبات هشیدنا  راک  هدننک  هضرع  عجرم  شبات  یتراجت  مان   RF06-2 لدم یژراش   LED هوق غارچ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09368035850 .تسیمازلا رادرب  هرهب  دحاو  دیئات  تهج  هنومن  لاسرا  روتکاف و  شیپ  دولپآ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66921098-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رطخ رطخ مالعا   مالعا توس   توس گرزب ---  ---  گرزب یژراش   یژراش هوق   هوق قارچ   قارچ ---- ریجنز ریجنز هارمه   هارمه هبهب   یلته   یلته دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 127127
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دزی راشفا  قداصدمحم  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

5769652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد برد 3 نودب  ییوشک  کیتاموتا  برد  لماک  روتاربا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد برد 1 نودب  یپوکسلت  کیتاموتا  برد  لماکروتارپا 

1101030733000193 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

انام هناشاک  هیارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ماکآ  یتراجت  مان   AKA 240 لدم یرتم  زیاس  یا  هشیش  یلیر  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
رتم 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دعب هب  هام  لاور 6  قبط  ناتسرامیب  یتخادرپ 

هدنشورف تکرشاب  یزادنا  هارو  بصن 
یپوکسلت هاگتسد  کیو  ییوشک  هاگتسد  یتساوخرد 3 دادعت 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

برد برد نودب   نودب ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لماک   لماک روتاربا   روتاربا ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 133 ھحفص 83 
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  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 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کزیرهک رد  عقاو   - یفرصم مزاول  بصن و  هارمه  هب  یلیر  کیتاموتا  برد  مانید  ددع  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003018000144 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت تعنص و  دام  نانل  هدننک  هضرع  عجرم   SOMMER یتراجت مان   SM40 لدم یلیر  کیتاموتا  نک  زاب  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یضرف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  بصن  لمح و 

هام  ود  تخادرپ 
یودهم یاقآ  یگنهامه 09363032655 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: 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

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض تیفیک و  اب  یربراب و  هنیزه  بصن و  هارمه  هب  یلخاد  ینهآ  قرو  اب  تاقلعتم  تقرس و  دض  برد  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030402000103 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تنامض  تیفیک و  اب  راک  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هتفه  کی  رثکادح  راک  ماجنا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718874414 یتسپ :  دک  بایکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  راهب - نابایخ  یادتبا  هیتعفر - نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37257794-083  ، 37202452-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37202452-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یفرصم یفرصم مزاول   مزاول وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یلیر   یلیر کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد مانید   مانید ددع   ددع کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129

تنامض تنامض وو   تیفیک   تیفیک اباب   وو   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یلخاد   یلخاد ینهآ   ینهآ قرو   قرو اباب   تاقلعتم   تاقلعتم وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 130130

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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لباز هاگدورف   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  حرش  قبط  یناشن  شتآ  ینیمز و  ینمیا  هنایشآ  برد  متسیس  باب  دیرخ 5  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000005 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

باب 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

قیرط زا  قوف  هژورپ  دوشیم  تخادرپ  یرادا  لحارم  زا  سپ  نآ  هنیزه  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  ژاتنوم و  هیلخت  لمح  یریگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم ماجنا  تسویپ  حرش  قبط  اقیقد  مزاول  ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ  ددرگیم  ماجنا  دادرق  داقعنا 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012576 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5771440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  ناونع : 

14012576 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینیمز   ینیمز ینمیا   ینمیا هنایشآ   هنایشآ برد   برد متسیس   متسیس باب   باب   55 دیرخ   دیرخ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 131131

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 133 ھحفص 85 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7nctun8guy8td?user=37505&ntc=5770627
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5770627?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c4j4z7r5rx9as?user=37505&ntc=5771440
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5771440?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رطخ5771195 مالعا  توس  گرزب ---  یژراش  هوق  قارچ  -- ریجنز هارمه  هب  یلته  دنب  هحفص 74)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ /  تسیل  قبط  لاسکی  تدم  هب  یلم  کناب  دحاو  قیرح 12  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 50,000,000  هب  همان  تنامض 

1101001458000041 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 12 دادعت : 

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

هب همان  تنامض  هئارا  تسویپ /  تسیل  قبط  لاسکی  تدم  هب  یلم  کناب  دحاو  قیرح 12  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک هشوخ  سدنهم  نفلت 026-34257649  یگنهامه  تهج  یمازلا /  لحم  زا  دیدزاب  لایر /  غلبم 50,000,000 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: 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

هئارا هئارا تسویپ /  /  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   یلم   یلم کناب   کناب دحاو   دحاو   1212 قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
لایر لایر   50 , 000 , 00050 , 000 , 000 غلبم   غلبم هبهب   همان   همان تنامض   تنامض

133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاموزلماب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000086 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-SPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 55 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N5016-UPT16 CH 8 PortPOE لدم لاتیجید  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
عجرم کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N1009-UPT9CH 4 Port POE لاتیجید شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نمات  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا 

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57229391-051  ، 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

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاموزلماب   تاموزلماب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 134134
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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 08 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5769927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   IP سیب تلوب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب 

1101097224000094 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   IP سیب تلوب  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: 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

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  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 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

5770100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ  - ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000145 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلکوت 09912703745 سدنهم  یاقا  اب  ینف  لاوس  ددرگ - یرازگراب  قوف  تکرش  کرادم  اب  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: 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

وو میظنت   میظنت یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   IPIP سیب   سیب تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب

135135

ددرگ ددرگ ظاحل   ظاحل قیقد   قیقد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب لکلک   تمیق   تمیق تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   NVRNVR کسید - - کسید دراه   دراه هتسبرادم - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزرو زکرم  دایتعا  مدع  هاگشیامزا  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000046 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  راک  لیوحت   . دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  هیلک  تسا .  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09138720315 .ههام لقادح 3  تخادرپ   . دشابیم دات  دروم  تسارح  ینف و  لوئسم 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52674001-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یتعنص  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

zenuse x5 نیبرود اب   Tv2 1 ریاپسنیا - یتراظن رتورداوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000059 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
zenuse x5 نیبرود اب   Tv2 1 ریاپسنیا - یتراظن رتورداوک  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

09106859668 .دینک گنهامه  بیدا  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305017-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: 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

زکرم زکرم دایتعا   دایتعا مدع   مدع هاگشیامزآ   هاگشیامزآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 137137

zenuse x5zenuse x5 نیبرود   نیبرود اباب     Tv2Tv2   11 ریاپسنیا ریاپسنیا -- یتراظن یتراظن رتورداوک   رتورداوک ناونع : : ناونع 138138

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5770724 یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  هحفص 50)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

تسویپ5770141 حرش  قبط   access point(56 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  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 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

5770129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیابارت دراه 6  - NVR هاگتسد سایپوی -  تلوب - نیبرود  ماد - نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000183 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  حرش و  اب  قباطم  مالقا  دیرخ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  148 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  دامرف و  تقد  هجو  تخادرپ  هوحن  الاک و  هب  زاین  خیرات  هب  امتح   ) .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31703205-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

5770100- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیابارت5770129 دراه 6  - NVR هاگتسد سایپوی -  تلوب - نیبرود  ماد - نیبرود  هحفص 90)دیرخ  )  nvrnvr

تیابارت تیابارت   66 دراه   دراه - - NVRNVR هاگتسد   هاگتسد سایپوی -  -  سایپوی تلوب - - تلوب نیبرود   نیبرود ماد - - ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تدم5769495 هب  یلم  کناب  دحاو  قیرح 12  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و 
لایر غلبم 50,000,000  هب  همان  تنامض  هئارا  تسویپ /  تسیل  قبط  لاسکی 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قیرح5770438 افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 50)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

تسویپ5770141 حرش  قبط   access point(56 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلولعم ددرت  یارب  هدایپ  رباع  یضرع  یاههاگ  ردگ  یزاس  بسانم  یارجا  تهج  ینارمع  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095353000017 زاین :  هرامش 

هقطنم 8 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

اهب تسرهف  1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هناماس  رد  نآ  یراذگراب  دانسا و  هیلک  ءاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851889 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش   - انالوم راولب  - جرک زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35860235-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35860235-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیلولعم نیلولعم ددرت   ددرت یارب   یارب هدایپ   هدایپ رباع   رباع یضرع   یضرع یاههاگ   یاههاگ ردگ   ردگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا تهج   تهج ینارمع   ینارمع راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 140140

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 " ) " ) 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

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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یارب5770807 هدایپ  رباع  یضرع  یاههاگ  ردگ  یزاس  بسانم  یارجا  تهج  ینارمع  راکنامیپ  باختنا 
نیلولعم ددرت 

هحفص 33) ددرت  ( ددرت

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

دنبهار5770952 ددرت و  تیگ  یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  هحفص 26)ییاسانش و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رطخ5771195 مالعا  توس  گرزب ---  یژراش  هوق  قارچ  -- ریجنز هارمه  هب  یلته  دنب  هحفص 74)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ .  لیاف  ینف  تاصخشم  هب  یناشن  شتآ  لوسپک  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000164 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 4 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس ردو  لیمکت  ار  یداهنشیپ  تمیق  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات  نمض  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یتسیاب  یتساوخرد  یاهلوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دهدرارق

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشابیم دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا نمض   نمض ردرد   تسویپ .  .  تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 141141

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 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

5770882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلابک لالح  تلابک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000059 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   BAYMET یتراجت مان  یمرگولیک  هسیک   mm 1-0 یدنب هناد  تلابک  ردوپ  الاک :  مان 

مرگولیک 26 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   GITI KCC یتراجت مان  بلح  یدنب  هتسب  عون  یرتیل  مجح   FIREMASK3500-B گنر دک  قیرح  دض  یسکوپا  گنر  رندراه  هدننک  تخس  الاک :  مان 
اسآ یتیگ  یئایمیش  یتعنص و  یدیلوت  هدننک 

رتیل 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا.دامرف  هعجارم  تسویپ  رد  اضاقت  حرش  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  تهج.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب اضاقت  رادقم  اب  قباطم  یدنب  هتسب  عون.دشاب 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312242-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5771020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یناشن  شتآ  نامزاس  یارب  قیرح  یافطا  یوردوخ  هب   hd78 ادنویه یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  262/080/000/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تلابک تلابک لالح   لالح وو   تلابک   تلابک ناونع : : ناونع 142142

قیرح قیرح یافطا   یافطا یوردوخ   یوردوخ هبهب     hd78hd78 ادنویه   ادنویه یوردوخ   یوردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   88 یزاس   یزاس یربراک   یربراک ناونع : : ناونع 143143

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تدم5769495 هب  یلم  کناب  دحاو  قیرح 12  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و 
لایر غلبم 50,000,000  هب  همان  تنامض  هئارا  تسویپ /  تسیل  قبط  لاسکی 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قیرح5769774 نالعا  هحفص 50)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5770307 ناریا  نمض  رد  تسویپ .  لیاف  ینف  تاصخشم  هب  یناشن  شتآ  لوسپک  هاگتسد  راهچ 
 . دشابیم هباشم  یباختنا 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5770417 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 50)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5770438 افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 50)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تلابک5770882 لالح  هحفص 13)تلابک و  قیرح  ( قیرح

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

لماک5770892 تازیهجت  اب  ریاف  تور  هاگتسد  هحفص 50)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5771020 یافطا  یوردوخ  هب   hd78 ادنویه یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  هحفص 13)یربراک  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

رابنا5769401 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هلاس  یتناراگ 2 شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 34)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ5770598 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هحفص 34)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5771237 تظافح  هچراپکی  هناماس  هژورپ  مامتا  هدنامیقاب و  یاهراک  هحفص 34)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) 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  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5770243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000114 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/18 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

روتکتد  :: 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

مالعتسا5770243 دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 هحفص 95)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح5770417 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 50)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5770438 افطا  هب  طوبرم  لباک و ...  تازیهجت و  قیرح و  دود و  روتکتد  عاونا  فیدر  هحفص 50)10  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژوردیه5770463 هحفص 50)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب ینپاژ   ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم مالقا   مالقا ملق   ملق   1 11 1 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 144144

یحارج یحارج دربراک   دربراک رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول فرصمرابکی -  -  فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناتسرامیب -  -  ناتسرامیب یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح رب  یراذگ  تمیق  دشابیم  دات  دروم  لخاد  دیلوت  یاه  دنرب  هدش  هدافتسا  لداعم  دک  ناریا  زا  ناتسرامیب  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ددع )  ) دحاو

1101093263000190 زاین :  هرامش 
هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   g 23 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 6400 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هواک  kg 0/5 ینولیان هتسب   40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 20  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 36 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 18 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

یتیگ طارقب  هدننک  هضرع  عجرم   FUZHOU KANGLITE SURGICAL PLASTIC CEMENT هدنزاس عجرم   mm 6 زیاس یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 6/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  ود  لافطا  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 100 تیفرظ یکشزپ  لافطا  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 

ددع 3600 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* هدننک لمع  رادیرخ  یاهتساوخرد  هب  اقیقد  یتسیاب  مرتحم  ناگ  هدننک  تکرش  دشابیم  همیمض  تسویپ  رد  رادیرخ  طیارش  *** هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ییویلیک  مین  هتسب  بسح  رب  هداس  زاگ  یراذگ  تمیق  دشاب  ددع )  ) دحاو بسح  رب  یراذگ  تمیق 

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامرف لصاح  سامت  یئوکسا  رتکد  یاقا  هرامش 09155124927  اب  قیقد  تاعالطا  تهج  افطل  .دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحت  زا  دعب  ههام  تخادرپ 3 
1101091173000024 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
امزآ راک  هدننک  هضرع  عجرم   ZENITH یتراجت مان   XSP132D لدم یهاگشیامزآ  یمشچ  ود  یژولویب  پوکسورکیم  الاک :  مان 

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

ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دعب ههام  تخادرپ 3  دیئامرف  لصاح  سامت  یئوکسا  رتکد  یاقا  هرامش 09155124927  اب  قیقد  تاعالطا  تهج  افطل  .دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا 

9138813944 یتسپ :  دک  یشیرق ،  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38433999-051  ، 38451528-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38451528-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یمشچ   یمشچ ودود   یژولویب   یژولویب پوکسورکیم   پوکسورکیم ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رد لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ ، خیرات  تاعلاطم  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ناتسا 

نارهت 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

5770874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09109054356  . هدوب هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  الاک  دک  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091947000003 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  لمکم  یمالسا و  بط  یکشزپ   خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   50S لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145847311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  اینریپ  هچوک  یلامش  راز  هلال  یروهمج  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55580388-021  ، 55613191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55613191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

هدش5769523 تسویپ  تاموزلماب  هتسب  رادم  هحفص 86)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتظافح5769642 یتینما و  تازیهجت  نیبرود ، هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5769927 لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   IP سیب تلوب  نیبرود 
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادفاک5770014 هشارت  هلول  فرصمرابکی -  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  ناتسرامیب -  یفرصم  مزاول 
یحارج دربراک 

هحفص 34) نیبرود  ( نیبرود

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

5770100- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیابارت5770129 دراه 6  - NVR هاگتسد سایپوی -  تلوب - نیبرود  ماد - نیبرود  هحفص 90)دیرخ  )  nvrnvr

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

زکرم5770379 دایتعا  مدع  هاگشیامزآ  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 86)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 133 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fd47bhgzjnm6c?user=37505&ntc=5770874
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5770874?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ5770388 یمشچ  ود  یژولویب  هحفص 34)پوکسورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادا5770576 نامتخاس  اهرابنا و   ، اهولیس هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 34)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5770643 نفلت  نیبرود ،  هکبش ،  یشک  لباک  زیهجت ،  هحفص 34)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رابنا5770737 یاه  نیبرود  بصن  هحفص 34)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5770874 یساکع  هحفص 34)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هیاپ5771011 هارمه  هب   VIDEOTEC نیبرود هحفص 34)هظفحم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5771139zenuse x5 نیبرود اب   Tv2 1 ریاپسنیا - یتراظن هحفص 86)رتورداوک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 عراش هداد  زکرم  تهج  دراه  یرادهگن  تازیهجت  کسید و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001266 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   AX4-5 PCI لدم هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  ینسحم  سدنهم  اب 88116104  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هطوبرم  تاقلعتم  جیروتسا HP و  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000035 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دامن لصاح  سامت   09125793171: نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه یرادهگن   یرادهگن تازیهجت   تازیهجت وو   کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148

دیامن دیامن یرادیرخ   یرادیرخ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو     HPHP  جیروتسا جیروتسا دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 149149
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001042000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770177 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح یزاس ، هریخذ  یروآ ، عمج  لماش  یللملا  نیب  هاگدورف  یداصتقا و  هژیو  هقطنم  هدودحم  بور ) تفر و   ) یتفاظن تامدخ  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  حرشب  یبوریال و ...  وشتسش ، بور ، تفر و  هلابز  نفد  لحم  ات  اهدنامسپ 

مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
، یزاس هریخذ  یروآ ، عمج  لماش  یللملا  نیب  هاگدورف  یداصتقا و  هژیو  هقطنم  هدودحم  بور ) تفر و   ) یتفاظن تامدخ  روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ حرشب  یبوریال و ...  وشتسش ، بور ، تفر و  هلابز  نفد  لحم  ات  اهدنامسپ  لمح 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

ییاوه تامدخ  تکرش  مرا ، راولب  رهشرهم ، زربلا ، ناتسا  سردآ : هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  یتسیاب  روکذم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
ییاشگزاب هدننک  تکرش  ب و ج )  ) تاکاپ هدش ، دای  دراوم  لیوحت  مدع  تروص  رد  .ددرگ  لیوحت  یباسحیذ ، یلام و  روما  لکریدم  رتفد  مایپ ،)  ) تارباخم تسپ و 

.دوش  ¬ یم هتشاذگ  رانک  تاصقانم  دنور  زا  روکذم  تکرش  هدشن و 
09:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 3 - یچپوت -خ  یلامش یدرورهس  -خ  نارهت  ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بور بور وو   تفر   تفر  ) ) یتفاظن یتفاظن تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 150150
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   * لبیل رواپ *   * هدننک زیمت  جیرتراک   * جیرتراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001164 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Ultrium Universal Cleaning Cartridge لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LTO4 Ultrium RW Bar Code Label Pack لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   POWER SUPPLY KIT لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   AK379A لدم هنایار   LTO-8 لانرتنیا زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تدم  هب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبیل لبیل رواپ -  -  رواپ هدننک   - - هدننک زیمت   زیمت جیرتراک   جیرتراک جیرتراک -  -  جیرتراک ناونع : : ناونع 151151
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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 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0110110  : اضاقت هرامش  رتویپماک  تاعطق  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005047 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   DATA AND POWER USB2 لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   X8DTL-i Mainboard Supermicro 813MTQ-520CB لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

عجرم  HP یتراجت مان   HP P2000 2TB 3G SATA 7.2K rpm LFF MDL Hard Drive لدم  TB 2 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  کسید  دراه  الاک :  مان 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 152152
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5770917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

1101093707000018 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: 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

دراه5769598 یرادهگن  تازیهجت  کسید و  دراه  هحفص 99)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5770115 تسیل  حرش  هب  هطوبرم  تاقلعتم  جیروتسا HP و  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو 
دیامن یرادیرخ 

هحفص 99) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5770177( بور تفر و   ) یتفاظن تامدخ  روما  هحفص 99)ماجنا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لبیل5770556 رواپ -  هدننک  - زیمت  جیرتراک  هحفص 99)جیرتراک -  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتویپماک5770567 هحفص 99)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5770917 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 99)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 153153

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ5769472 دض  ولق  ود  یسکوپا  بسچ  - هفرط ود  خیم  لگ  - ینمیا هحفص 74)هناوتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رطخ5771195 مالعا  توس  گرزب ---  یژراش  هوق  قارچ  -- ریجنز هارمه  هب  یلته  دنب  هحفص 74)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5770952 ددرت و  تیگ  یارجا  دیلوت و  هزوح  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  هحفص 26)ییاسانش و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5769743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن دیرخ  تسویپ  تاصخشم  اب   HP رورس هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000034 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AK344A لدم  HB رورس الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لصاح  سامت  نفلت 09125793171 هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  بانج  اب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیامن دیامن دیرخ   دیرخ تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003199000015 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک ددرگ .  تقد  تسویپ  رد  جردنم  تاحیضوت  هب  دوش .  یراذگراب  هناماس  رد  هدش  اضما  رهم و  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  هگرب  دادرارق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبلاط 09194336269 سدنهم  مناخ  هطوبرم 

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5770231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  قباطم  رورس  مر  دراه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000242 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحارم یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  یرادا 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

(.(. دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم رورس   رورس مرمر   وو   دراه   دراه ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ رکذ  اب  امتح  روتکاف  شیپ  / تسویپ رد  تاصخشم  / دشابیم هباشم  تسین و  کالم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000432 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مالعتسا  تسویپ  یتناراگ  رکذ  اب  امتح  روتکاف  شیپ  / تسویپ رد  تاصخشم  / دشابیم هباشم  تسین و  کالم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیلک   / IT دحاو دات  هاگشناد و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  روتکاف 80  هیوست  /

دنشاب هدنزاس  هناخراک  پملپ  تروص  هب  تاعطق 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732441-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  تسویپ  تسیل  حرش  هب   HP رورس تاعطق  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000036 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL580 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت   09122579171  : نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  بانج  هب  دیناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ رکذ   رکذ اباب   امتح   امتح روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // تسویپ تسویپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم وو   تسین   تسین کالم   کالم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 157157

HPHP  رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 158158

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یبیرقت 10 تحاسم  هب  رورس  قاطا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003561000019 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزاس فقس  لنپ  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشاقنو و تبوطر  قیرح و  دض  بذاک  راوید  لاتیجید  هریگتسد  یدالوف و  تقرسو  قیرح  دض  برد  ییانشور  بذاک  فقس  بذاک  فک  لماش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قیرح نالعا  متسیس  بصن 

3198694365 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  - یبرغ رازلگ  نابایخ  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33507700-026  ، 33507711-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33507700-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط   RAM HPE 64 GB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003174000110 زاین :  هرامش 

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 1010 یبیرقت   یبیرقت تحاسم   تحاسم هبهب   رورس   رورس قاطا   قاطا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 159159

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   RAM HPE 64 GBRAM HPE 64 GB ناونع : : ناونع 160160
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  - 37 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  یبتک  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ نیا  مود 

nigc-eazar.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  راهچ  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هطوبرم  تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  راهچ  دیرخ  هژورپ  درادرظنرد  یقرشناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش 

.دیامن راذگاو  حالصیذ  راکنامیپ  هب  رازگرب و   www.setadiran.ir

.دنیامن تفایرد  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  مان و  تبث  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  دیاب  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همان نآ  قبط  راک  عاجرا  دنیارفرد  تکرش  نیمضت  هیهت  قوف و  مالقا  نیمات  ییاناوت  و  تیلاعف ،  زوجم  یاراد  ربتعم  هدننک  نیمأت  / هدنزاس یاهتکرش  هیلک  زا  توعد 

دیامن  یم  توعد  لایر ) نویلیم  دصیس  ودرایلیم  کی  )1/300/000/000  -/ غلبم هب  یتلود  تالماعم  نیمضت 

:: سردآ سردآ

:: 34496274 و 041-34448095 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041-34447089 :: 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

دیامن5769743 دیرخ  تسویپ  تاصخشم  اب   HP رورس هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد  یرتسگداد  هحفص 105)ترازو  رورس  ( رورس

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

تسویپ5769867 تسیل  قبط  رورس  هاگتسد  کی  هحفص 105)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5770231(. دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  لیاف  قباطم  رورس  مر  هحفص 105)دراه و  رورس  ( رورس

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

رکذ5770474 اب  امتح  روتکاف  شیپ  / تسویپ رد  تاصخشم  / دشابیم هباشم  تسین و  کالم  دک  ناریا 
یتناراگ

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

لبیل5770556 رواپ -  هدننک  - زیمت  جیرتراک  هحفص 99)جیرتراک -  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5770557HP رورس هحفص 105)تاعطق  رورس  ( رورس

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

رتویپماک5770567 هحفص 99)تاعطق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتم5770788 یبیرقت 10 تحاسم  هب  رورس  قاطا  یزاس  هحفص 105)درادناتسا  رورس  ( رورس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 16 116 1

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

.تسویپ5770982 لیاف  قبط   RAM HPE 64 GB(105 هحفص رورس  ( رورس

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

هطوبرم5771315 تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  راهچ  دیرخ  هحفص 105)هژورپ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  ربمان  تراپ  قباطم  لیاک  روسنس و  اب  هارمه  شزرل  رسویدسنرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005352 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 5 زیاس شزرل 03-18745  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 5 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  بورپ 00-10-01-00-21500  الاک :  مان 
ناهوژپ یژرنا 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 11 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  لباک 00-00-080-330130  الاک :  مان 
ناهوژپ یژرنا 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  یتسیاب  مزال  یاه  درادناتسا  و  دشاب .  یم  ینادیم  تست  هب  طونم  ییاهن  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318460-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش مالعا   مالعا ربمان   ربمان تراپ   تراپ قباطم   قباطم لیاک   لیاک وو   روسنس   روسنس اباب   هارمه   هارمه شزرل   شزرل رسویدسنرت   رسویدسنرت ناونع : : ناونع 162162
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0130056  - 0030091 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زاغآ  مود  تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تشاد دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور   10

داصتقا یاوآ   :: عبنم تفایردعبنم زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح  یاه  هاگتسد  هب  طوبرم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 11.280.000.000  یتشگرب -  لگ  روسنس  تاعطق   - 0030091

لایر دروارب 44.506.000.000   - PARTS FOR THRU TUBING PERFOATION2-1/8  - 0130056

زایتما 50 لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0613414795 :: نفلت :: www.setadiran.ir NIDC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR THRU TUBING PERFOATION2 - 1/8PARTS FOR THRU TUBING PERFOATION2 - 1/8 یتشگرب -  -  یتشگرب لگلگ   روسنس   روسنس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 163163

جنس جنس رود   رود هعطق   هعطق روسنس   روسنس -- زوس زوس هناگود   هناگود نونو   ابیس   ابیس   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف یکشزپنادند - - یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
لیب لیب روتوم   روتوم

164164

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

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

زا 133 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hekhk5pbb8pyf?user=37505&ntc=5769696
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5769696?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985005007 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 

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

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

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

ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 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
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یکشزپنادند  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000213 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DIGIRAY CORP یتراجت مان   Firecr لدم یکشزپنادند  تیلپ  رفسف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا الاک  هنومن  تیؤر  ناکما  ای  هنومن  لاسرا  زاین  تروص  رد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تساوخرد  تایئزج  رکذ  اب  قیقد  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 165165
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا تسویپ  لیاف  قبط  کاناپ  تبوطر  امد و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000203 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
شناد راگنوترپ  تاعالطا  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TH202 لدم یکینورتکلا  تبوطر  امد و  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح  هنیزه  ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .تسویپ  لیاف  قبط  کاناپ  تبوطر  امد و  روسنس  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  ینمچ  هار  یاقآ  هرامش 09199001595  اب  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093985000644 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشگرب  لگ  روسنس  تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یرافح یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -   ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا   b تراپ لوا  هقبط  تایلمع -  نامتخاس  ناریا - 

نفلت 06134148569 تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد   - 107

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاناپ کاناپ تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 166166

یتشگرب یتشگرب لگلگ   روسنس   روسنس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 167167

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 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 11 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  لباک 00-00-080-330130  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم 

1101093498005351 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 11 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  لباک 00-00-080-330130  الاک :  مان 
ناهوژپ یژرنا 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318460-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTD روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000237 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مدع  تروص  رد  دشاب / یم  رظن  دم  لخاد  تخاس  یالاک  ًامتح  یناریا  یالاک  دوجو  تروص  رد  دشاب / یم  هباشم  هابتشا و  روکذم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هزور  لهچ  هجو  تخادرپ  ددرگ / یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  افطل  ددرگ / یمن  یئاشگ  زاب  تمیق  داهنشیپ  ینف ،  داهنشیپ 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34374376-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ناونع : : ناونع 168168

RTDRTD  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 169169
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نورام 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

5770755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )TDA 941 GE لدم لزید  روتوم   ECU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000862 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسودنه  هدنزاس  روشک   CUMMINS هدنزاس عجرم  ردنلیس  یتعنص 6  یلزید  روتوم  دربراک   programmed ECU QSK60-G4 لماک روسنس  الاک :  مان 

راس هیاس  تعنص  دیلوت و  یللملا  نیب  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5769633 مالعا  ربمان  تراپ  قباطم  لیاک  روسنس و  اب  هارمه  شزرل  هحفص 110)رسویدسنرت  روسنس  ( روسنس

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

5769696PARTS FOR THRU TUBING PERFOATION2-1/8 یتشگرب -  لگ  روسنس  هحفص 110)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

نو5769843 ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یکشزپنادند - تینوی   1G03GLA0 روسنس
لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  - زوس هناگود 

هحفص 110) روسنس  ( روسنس

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

یکشزپنادند5769977 هحفص 110)تازیهجت  روسنس  ( روسنس

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

کاناپ5770048 تبوطر  امد و  هحفص 110)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یتشگرب5770063 لگ  روسنس  هحفص 110)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 110)لباک5770383 روسنس  ( روسنس

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

5770429RTD هحفص 110)روسنس روسنس  ( روسنس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) TDA 941  GETDA 941  GE  لدم لدم لزید   لزید روتوم   روتوم   ECUECU ناونع : : ناونع 170170
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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

نژوردیه5770463 هحفص 50)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5770755( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )TDA 941 GE لدم لزید  روتوم   ECU(110 هحفص روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یرادا مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 171171
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یرادا مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000086 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یردیح یسیع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   N61GV لدم  LAPTOP هارمه هنایار  الاک :  مان 

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

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   CLASSIC لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دامع تراجت  هژیوآ  هدننک  هضرع  عجرم   WESDAR یتراجت مان   K-157E لدم هنایار  باه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   VS-0801H لدم  HDMI تروپ تشه  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رای کیب  رطع  هدننک  هضرع  عجرم   BIC یتراجت مان   V 1/5 یددع هتسب 2   ALKALINE یملق ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دنورا تراجت  ناکشا  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   I-SENSYS MF MP-230 لدم یپک  رنکسا و  رگپاچ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 001  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هنایار عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  یتراجت  مان   FCM-8282RF لدم  USB تروپ یسراف و  پاچ  یاراد  میس  یب  یکشم  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وسارف 

تس 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  رلباک  یتراجت  مان   HD2 لدم  m 20 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EASH 03 لدم  m 5 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  لمح  هنیزه  - دریذپ یم  تروص  همیب  باسح  اصافم  هئارا  زا  سپ  تخادرپ  - تسویپ مالقا  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  مرف  اب  قباطم  ددع  تلو 400  ریژآ 12  ددع و  گنیچیئوس 100  روتپادآ  ددع ،  گنیچیئوس 250  هیذغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ 

1101091525000131 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS256GSSD370S لدم  GB 256 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 55 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان  هنایار  دربراک   DGE-560T هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   STANDARD ELECTRIC WORKSCO . LTD هدنزاس عجرم   SEW یتراجت مان   CB 165 لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهاوخن هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  اهب  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل 

دشاب تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق  هئارا.دش 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک رتست   رتست هکبش - - هکبش تراک   تراک لانرتنیا - - لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 172172

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

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

زا 133 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nj4xmjuqs4wyz?user=37505&ntc=5770352
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5770352?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   UNIPOWER هیذغت عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یکناب  همان  تنامض  هدیدرگ و  دقعنم  یتسیاب  تسویپ  دادرارق  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تروص  رد 

1101092447000819 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 07 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5771227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UNIPOWERUNIPOWER هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 173173

دربراک دربراک هعطق   هعطق عون   عون گنیکپ   گنیکپ کارتفیل -  -  کارتفیل ربالاب   ربالاب کجکج   دربراک   دربراک هعطق   هعطق عون   عون گنیکپ   گنیکپ کارتفیل -  -  کارتفیل سکبریگ   سکبریگ چیئوس   چیئوس دربراک   دربراک هعطق   هعطق عون   عون گنیکپ   گنیکپ ناونع : : ناونع
....و ....و ردول -  -  ردول سکبریگ   سکبریگ

174174
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هرامش 0048515 هب  اضاقت  تساوخرد  حرش  قبط  ولو  گنیکپ  ملق  دیرخ 5  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000711 زاین :  هرامش 

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD35-W4 کارتفیل سکبریگ  چیئوس  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD30-WS2 کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تسین –  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تارباخم5770004 زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ،  لباک ،  هکبش  هحفص 14)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادا5770113 مزاول  هحفص 117)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5770352 لباک  رتست  هکبش - تراک  لانرتنیا - کسید  هحفص 117)دراه  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5770564 چوس  هاگتسد  هحفص 56)ود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5770739 هحفص 14)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تارباخم5770949 زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  هحفص 14)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5770975UNIPOWER هیذغت هحفص 117)عبنم  چیئوس  ( چیئوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زکارم5771012 تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  هحفص 14)یرادهگن  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربالاب5771227 کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  کارتفیل -  سکبریگ  چیئوس  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ 
....و ردول -  سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  کارتفیل - 

هحفص 117) چیئوس  ( چیئوس

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

لدبم5771373 روتکناک  سکاب و  هحفص 56)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5769444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SAN Switch  ) چوس نس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  اه  همانزور  رد  یهگآ  پاچ  هنیزه  ...یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هب  داهنشیپ  لک  غلبم  نازیم ٪5  هب  زیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یصصخت تالاوس   05132001420 یمومع 05132001519 - تالاوس   :: نفلت نفلت
05132009167 - 05132002965

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( SAN SwitchSAN Switch  ) ) چوس چوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 175175

یکیرتکلا یکیرتکلا یتظافح   یتظافح هلر   هلر لرتنک   - - لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس هلوزیا -  -  هلوزیا رمروفسنارت   رمروفسنارت اباب   نیالنآ   نیالنآ   UPSUPS  - - روتکاتنک روتکاتنک اباب   رادرد   رادرد کرکر   ناونع : : ناونع 176176

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یالاک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) 0130233 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004931 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD08D16-D3C2 ینف هرامش   RAED 80000D/C لدم  W 80000 ناوت  U 28 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD10D20-D3C3 ینف هرامش   RAED 100000D/C لدم  W 100000 ناوت  U 34 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12D24-D3C4 ینف هرامش   RAED 120000D/C لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12D24-D3C4 ینف هرامش   RAED 120000C لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لتاراف  SDC10000X-ITR-LCD-Black لدم  kVA 10 ناوت اب  هلوزیا  رمروفسنارت  اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL CPS04-2AIO لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید  کت  ورتپ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یالاک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) 0130233 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5769873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اا .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1414 ناونع : : ناونع 177177

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاعطق  ملق  14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

ا
1101092288002968 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هلر دیر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/17 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

22308-0613  ، 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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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448535 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تسپ  رد  هدافتسا  تهج  فیعضراشف  لماک  ریگچوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5769444(SAN Switch  ) چوس نس  هاگتسد  کی  هحفص 122)دیرخ  چوس  ( چوس

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

یریگ و5769713 هزادنا  راشف  چوس  هلوزیا -  رمروفسنارت  اب  نیالنآ   UPS  - روتکاتنک اب  رادرد  کر 
یکیرتکلا یتظافح  هلر  لرتنک  -

هحفص 122) چوس  ( چوس

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

.دشاب ا5769873 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 122)14 چوس  ( چوس

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

هکبش5770564 چوس  هاگتسد  هحفص 56)ود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیتورکیم5770980 تروپ  هحفص 56)چوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5771007IOS نیرتزورب نیرخا و  هارمهب   switch cisco: 2960x-48 fpd-L(37 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5771423 تسپ  رد  هدافتسا  تهج  فیعضراشف  لماک  هحفص 122)ریگچوس  چوس  ( چوس

قرب قرب تسپ   تسپ ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج فیعضراشف   فیعضراشف لماک   لماک ریگچوس   ریگچوس ناونع : : ناونع 178178

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5770504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ) یزلف هزاس  لیات و  تیفیک  نیرتهب  اب  توص  قیاع  یچگ  لیات  اب  سیورس  فلس  بذاک  فقس  دصات  رفص  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هباشم

1101004777000026 زاین :  هرامش 
زاریش یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  فانک  یتراجت  مان   AC-PVC 18/8 لدم  600x600 mm داعبا  mm 9/5 تماخض دیفس  یچگ  یفقس  لیات  الاک :  مان 
قرو 510 دادعت : 

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

( هباشم دک  ناریا  ) یزلف هزاس  لیات و  تیفیک  نیرتهب  اب  توص  قیاع  یچگ  لیات  اب  سیورس  فلس  بذاک  فقس  دصات  رفص  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153665419 یتسپ :  دک  زاریش ،  یسراف  ناملس  یلاع  شزومآ  زکرم  جع ،) ) نامزلا بحاص  هینیسح  بنج  (س ،) ارهزلا راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37265823-071  ، 37262441-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37253790-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

توص توص قیاع   قیاع یچگ   یچگ لیات   لیات اباب   سیورس   سیورس فلس   فلس بذاک   بذاک فقس   فقس ناونع : : ناونع 179179
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یدنمزاین  دنس  ربارب  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000556 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35917197-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ  یاه  هلول  یگتفرگ  تیعقوم  نعت  هاگتسد  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  راظتنا  دروم  نامز 

یتوص جاوما  کمک  هب  هلول  یگتفرگ  تیعقوم  نعت  یارب  هاگتسد  تخاس  هژورپ  فادها 

لایر راظتنا 6.500.000.000  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02833792180 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تیابارت5770129 دراه 6  - NVR هاگتسد سایپوی -  تلوب - نیبرود  ماد - نیبرود  هحفص 90)دیرخ  )  nvrnvr

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 180180

زاگ زاگ یاه   یاه هلول   هلول یگتفرگ   یگتفرگ تیعقوم   تیعقوم نعت   نعت هاگتسد   هاگتسد تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 181181
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

توص5770504 قیاع  یچگ  لیات  اب  سیورس  فلس  بذاک  هحفص 126)فقس  توص  ( توص

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

یریوصت5770656 یتوص و  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 126)سیورس و  توص  ( توص

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

5771139zenuse x5 نیبرود اب   Tv2 1 ریاپسنیا - یتراظن هحفص 86)رتورداوک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ5771384 یاه  هلول  یگتفرگ  تیعقوم  نعت  هاگتسد  تخاس  هحفص 126)یحارط و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ 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

5769827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولو رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  یناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000036 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FM440 ولو رپس  فقس و  روتینام  یبارخ  بیع  عفر  زنب 2629 و  یناملآ  رلگیز  پمپ  یساسا  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولو ولو رپس   رپس وو   فقس   فقس روتینام   روتینام بیع   بیع عفر   عفر وو   یناملآ   یناملآ رلگیز   رلگیز پمپ   پمپ یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 182182
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5770540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک وتف  هاگتسد  , رنکسا , روتینام  , رگپاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000656 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  پراش  یتراجت  مان   x-202 یلومعم یپکوتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 19 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا هدش  مالعا  یتناراگ  تاصخشم و  ابو  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یمن  لوبق  لباق  ناونع  چیه  هب  هباشم  یالاک  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  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 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

5770548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم رنکسا  هاگتسد  کی  پات و  پل  هاگتسد  هس  روتینام  هاگتسد  رتنیرپ و 8  هاگتسد  لماش 12  یا  هنایار  تازیهجت  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش 

1101093984000944 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/21 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  رنکسا  هاگتسد  کی  پات و  پل  هاگتسد  هس  روتینام  هاگتسد  رتنیرپ و 8  هاگتسد  لماش 12  یا  هنایار  تازیهجت  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

11111-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپکوتف یپکوتف هاگتسد   هاگتسد رنکسا , , رنکسا روتینام ,  ,  روتینام رگپاچ ,  ,  رگپاچ ناونع : : ناونع 183183

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   پات   پات پلپل   هاگتسد   هاگتسد هسهس   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   88 وو   رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   1212 لماش   لماش یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 184184

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5770994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدعهب  هیارک  هامکی -  تخادرپ  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  اب  چنیا  یا 23  سا  ما  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000073 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدعهب  هیارک  هامکی -  تخادرپ  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  اب  چنیا  یا 23  سا  ما  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت 1  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   هحفصهرامش هب  لاسرا  یهگا /  راشتنا  نیلوا  نامز   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یفیک یبایزرا  دانسا  تفایرد  یریگراب و  تلهم  یمومع 1401/7/20  نالعا 

1401/7/30

مج ماج   :: عبنم لاسرا 1401/8/14عبنم یراذگراب و  تلهم   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5771369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروصب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  نیمات  داتس )  هناماس 

لایر یدروآرب 33.785.000.000  غلبم  بآ -  روتینام  - 

لایر نیمضت 1.689.250.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12) مهن (  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731463728-07731463913 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351-07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چنیا چنیا یایا  2323   ساسا   ماما   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 185185

بآبآ روتینام   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5769588 لیاف  حرش  هب  تازیهجت  اب  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 50)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ولو5769827 رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  یناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  هحفص 128)ریمعت  روتینام  ( روتینام

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

یپکوتف5770540 هاگتسد  رنکسا , روتینام ,  هحفص 128)رگپاچ ,  روتینام  ( روتینام

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

پات5770548 پل  هاگتسد  هس  روتینام  هاگتسد  رتنیرپ و 8  هاگتسد  لماش 12  یا  هنایار  تازیهجت  ریمعت 
رنکسا هاگتسد  کی  و 

هحفص 128) روتینام  ( روتینام

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

چنیا5770994 یا 23  سا  ما  هحفص 128)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

نامیس5771059 هناخراک  داوم  یایسآ  طخ 2 و   PLC متسیس هحفص 10)یاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بآ5771369 روتینام  هحفص 128)نیمات  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

5770100- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 86) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم5770379 دایتعا  مدع  هاگشیامزآ  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 86)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5770576 نامتخاس  اهرابنا و   ، اهولیس هتسبرادم  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 34)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5770990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرراهچ 300 همانسانشرگپاچ  رهوج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000363 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
گنرراهچ 300 همانسانشرگپاچ  رهوج  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  2 دادعت : 

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

دشاب یم  ههامود  هیوست  * سانشراکداتدروم * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5769587smartperform, اوتحم هئارا  یاهرازفا  مرن  هدننک  نیمات  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و 
watchout

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا5769655 طیارش  اب  قباطم  لاس  کی  تدم  هب  سکپ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیرخ ،  دادرارق 
تسویپ رد  جردنم 

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم5769870 ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط و 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد 

هحفص 37) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم5770160 دنمشوه  هناماس  ینابیتشپ  رارقتسا و  یزادنا و  هار  شزومآ ، یزاس ، یموب  دیرخ ،
یرادرهش زبس  یاضف  هزوح  رد  رهش  یتراظن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5770417 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 50)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5770439MC تاریمعت یرادهگن و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هعسوت و  هحفص 37)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

300300 گنرراهچ   گنرراهچ همانسانشرگپاچ   همانسانشرگپاچ رهوج   رهوج ناونع : : ناونع 187187

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنشاب5770460 تاعالطا  یروانف و  هبتر  یاراد  اتفا و  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  هحفص 37)تکرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5770919 سنسیال  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5770984corporate ینامزاس شیوداپ  هحفص 37)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنرراهچ 5770990300 همانسانشرگپاچ  هحفص 131)رهوج  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکسرپسک5770993 شیوداپ و  سوریو  یتنآ  هحفص 37)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامیس5771059 هناخراک  داوم  یایسآ  طخ 2 و   PLC متسیس هحفص 10)یاقترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لقن5771075 لمح و  کینورتکلا  هاگرازاب  یرازفا  مرن  جیکپ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5771095CRM نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  نایرتشم و  هاگشاب  یاه  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

زا5769551 هداد (  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  یراذگاو 
هکبش ویسپ و  تخاسریز  ددرت ، لرتنک  یریوصت ،  تراظن  لاکیناکم ، لاکیرتکلا ، متسیس  لیبق 
گنیروتینام و یرامعم ، تخاسریز  قیرح ، یافطا  مالعا و  هداد ، زکرم  تخاس  ریز  تاطابترا 

دوخ  ( هریغ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 33) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تراظن5771228 متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یمومع  هصقانم  دیدجت 
کیفارت لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراظن5771228 متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یمومع  هصقانم  دیدجت 
کیفارت لرتنک  زکرم  زیهجتو  یریوصت 

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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