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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

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

140 1140 1 رهم   رهم   2 020 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2121 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3030))

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

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

زا 46 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

زا 46 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

زا 46 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehran.irannsr.org :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا نیمات  بعش  رد  باسح  اصافم  ذخا  رد  لکشم  یاراد  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: HTTP://TEHRAN.IRANNSR.ORG/S/MFAKKOTنفلت 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 یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

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

مود تبون  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش خروم 1401/7/19  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تیاغل 

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778180 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:15   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا  یاه  متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40.000.000.000 دروآرب :
یسمش هام  راک 15  یارجا  تدم 

لایر  2.000.000.000 نیمضت : .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  هصقانم : دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یگنسهوک 19 و نیب  یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ، : یناشن هب  ناگنس ) نهآ  گنس  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  : رازگ هصقانم 

یتسپ 9176715683  دک  کالپ 377 ، ، 21
( دوش لیوحت  یکیزیف  تروص  هب  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع   ) فلا تکاپ  نیمضت  لصا  هناماس و  قیرط  زا  لاسرا :

یلخاد 212  05138427008 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بعش بعش ردرد   باسح   باسح اصافم   اصافم ذخا   ذخا ردرد   لکشم   لکشم یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

زاین زاین ساسارب   ساسارب هتفای   هتفای رارقتسا   رارقتسا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زایتما   زایتما دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رادیرخ رادیرخ

22

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

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

زا 46 ھحفص 5 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

شاعترا 57781073 یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
ات 4 یاهدحاو 1  رئولب  وبروت  هاگتسد 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0146401-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ts.tpww.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778107 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخ هیفصت  ات 4  یاهدحاو 1  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت بونج  بالضاف 

:: 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

یقرب یقرب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

اتات  44   11 یاهدحاو   یاهدحاو رئولب   رئولب وبروت   وبروت هاگتسد   هاگتسد شاعترا  33   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تهج   تهج نیالنآ   نیالنآ تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 44
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رون ابص  یتعنص  یندعم و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  روم  قیقد  رازبا  یزادنا  هار  بصن و  یحارط و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

عومسم هنیمز  نیا  رد  یضارتعا  اعدا و  هنوگ  چیه  هتشاد و  ار  تاداهنشیپ  یمامت  ای  کیره  لوبق  ای  در  هنیمز  رد  لماک  رایتخا  راذگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخن 

( یناگرزاب شخب   ) موس هقبط  کالپ 49 -  یبرغ ) بلط  قح   ) نابایخ 26 قرش  یناجنسفر  یمشاه  یجورخ  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس  لیوحت :  :: سردآ سردآ

02127645314 :: نفلت :: www.sabanour.comنفلت 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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(LOGIC CONTROL SYSTEM(SHINKAWA یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 356/000/000/000 ر  دروارب :

لایر  13/120/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 191 تاصقانم  دحاو  الاک -  نامتخاس  متفه -  هاگشیالاپ  زاف 17/18  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

:: 07731311455 و07731311467و26 07731312248-24 نفلت :: www.spgc.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

دوخ دوخ زاین   زاین روم   روم قیقد   قیقد رازبا   رازبا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

(( LOGIC CONTROL SYSTEM(SHINKAWALOGIC CONTROL SYSTEM(SHINKAWA ناونع : : ناونع 66
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هداس  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

25-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16:15  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:15  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778246 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاچ  هقلح  هس  هچقاتا  ثادحا  یرتموئدیو و  تامدخ  ژاپمپ ، شیامزآ  هلول  بصن  هیهت و  ینارود  شور  هب  هاچ  هقلح  یرافح 3  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هام راک 3  یارجا  تدم  لایر -   91/018/432/642 دروارب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000  : دیرخ

ینیمز  یاه  شواک  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  همانیهاوگ  یاراد 
ینیمضت یکناب  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  ای  یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/930/552/980 نیمضت : 

نارهت رهش  هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  یناگرزاب  روما  اهدادرارق و  رتفد   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: - www.setadiran.ir-www.t6ww.tpww.ir-www.nww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-: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

هچقاتا هچقاتا ثادحا   ثادحا وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو تامدخ   تامدخ ژاپمپ ، ، ژاپمپ شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ینارود   ینارود شور   شور هبهب   هاچ   هاچ هقلح   هقلح یرافح  33   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
هاچ هاچ هقلح   هقلح هسهس  

77
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778099 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35/000/000/000: دروارب

یسمش هام  شش )  ) 6: راک یارجا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1/750/000/000 نیمضت : 

یگنسهوک 19 و 21، نیب  یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ، : یناشن هب  ناگنس ) نهآ  گنس  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: سردآ سردآ
9176715683: یتسپ دک  کالپ 377 ،

یلخاد 212  - 051-38427008 :: نفلت :: www.setadiran.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

سراپ یتعنص  هدود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرهش رد  عقاو  دوخ  هناخراک  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یهاگراک ، یسدنهم  تامدخ  ماجنا  یارب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن باختنا  راکنامیپ  هصقانم  دانسا  قبط  هواس ،) ناتسرهش   ) هواک یتعنص 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

5-02188783062 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: A.Herman@dsp.co.ir Engineering@dsp.co.irسکف 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راکدوخ راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یهاگراک ، ، یهاگراک یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدرا و ازریمناخ -  ناگدرل و  گنرهوک  ناسراف و  نجورب -  ناماس -  نب و  درکرهش - ناتسا ( حطس  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رایک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR www.chb.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

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرش  نیبرود  هعطقن  یرون 35  ربیف  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir khoozestan.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 لباک   لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

نیبرود نیبرود هطقن   هطقن   3535 یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 46 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

روشک یسانشاوه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003010000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   10هرامش تعاس  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم 10عبنم تعاس  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777923 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 2001003010000008  ) هرامش هب   SAN یزاس هریخذ  تیفرظ  شیازفا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یسانشاوه  نامزاس  یزاس  رتپوکیله  یوربور  جارعم  نابایخ  یدازآ -  نادیم  نارهت -  سردآ  : فلا یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768- مان تبث  رتفد  سامت 27313131  زکرم   :: نفلت نفلت
66070075

:: 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

ام همیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هد  تدم  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنک یرادیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  هصقانم  طیارش  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 " ام همیب "  یماهس  تکرش  هناخریبد  کالپ 9  کنو ،  نابایخ  کنو ،  نادیم  نارهت ،  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 1242  0218690 :: 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

بعش5777880 رد  باسح  اصافم  ذخا  رد  لکشم  یاراد  یاه  تکرش  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5778180 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SANSAN  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا ناونع : : ناونع 1212

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 46 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3zz7lleqe9emw?user=37505&ntc=5777923
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5777923?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fy2lxj5cd5d92?user=37505&ntc=5778127
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5778127?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094839000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/7/20  تعاس 10  زا  دانسا   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19 

شنیرفآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5  یرادرهش  حطس  رد  یراذگ  هدرن  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیاپ 17/600/000/000  غلبم 

یسمش هام  دادرارق 8  تدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هیاپ 5 و ...  لقادح  هینبا  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778096 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق 1 و  ) یلغواویا دنرمو -  تاعطق 1و2 ) دابآ ( ناتسب  بارس - یلصفم  یسرجوین  بصنو  تخاس  حلاصم  هیهت  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  یرجا 36  تدم  اب  یقرش و  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  عقاو  رین  بارس -  روحم  و   ( 2

لایر  1/148/803/636/638 دروارب : 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نویلیم   28980  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: سردآ سردآ
شرآ راولب  شبن  راشفا -  دیرف  نابایخ  یدرگتسد -  دیحو  نابایخ  سردم -  هارگرزب  نارهت - 

:: 1456و 4-66571503-021 نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش حطس   حطس ردرد   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصنو   بصنو تخاس   تخاس حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 18   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 19   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778183 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 14:40   - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   :: سردآ سردآ
مان 88999737 و 85193798 تبث  رتفد 

:: 034-41934و036-61320077 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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/101/6/125 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5778235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فقس ات  لاس 1401  هجدوب  ینارمع  تارابتعا  فیدر 501010  تارابتعا  لحم  زا  یرهش  هتسب  رادم  نیبرود  تراظن  دنمشوه  هناماس  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  لایر  10,000,000,000

لایر نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش یلعبآ  رهش   :: سردآ سردآ

36-02176533235 :: نفلت :: www.sh-abali.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

یرهش یرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تراظن   تراظن دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/7/18هرامش تعاس 9  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 8:30 یلا 

رگراک راک و   :: عبنم دروم 3عبنم یارب  خروم 1401/8/7  تعاس 10  ات  دروم 1 و 2  یارب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/8/3 تعاس 8:30  ات  و 4 

5778291 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   دروم 3 و 4  خیرات 1401/8/8 و  تعاس 8  دروم 1 و 2  یارب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/8/3  9

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارحص  هفاک  ات  زیرهم  هار  سیلپ  ییانشور  لیمکت  - 

ناناپوچ  تمس  هب  هزوح  یاهتنا  دبیم - ناکدرا - یقرش  یدنبرمک  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 
داباهب  قفاب -  دزی - روحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل  - 

سبط دزی - روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

، تشادهب تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  تاسیسات  ای  ورین  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  دروم ا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامزا زا س  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ات 4  دراوم 2  یارب  .تسا *  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز ) طیحم  ینمیا و 

هب نیمضت  تسا - یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز ) طیحم  ینمیا و  تشادهب ، تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و 
همان تنامض  تروص 

لک هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبرمک یدنبرمک تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل هار -  -  هار سیلپ   سیلپ ییانشور   ییانشور لیمکت   لیمکت یراذگاو   - - یراذگاو ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001509000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778174 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  کناب  هبعش  یدورو 10  یدابم  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  یتناراگ  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
 - حبص تعاس 8  خیرات 1401/07/20  هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر نویلیم  غلبم 650  هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   :: سردآ سردآ

08433381988 :: 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

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/7/19هرامش لوا  تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16 یرادا  تقو  نایاپ  یلا 

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیذغت لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هارمهب  طخ  ریش  یاههاگتسیا  ثادحا  ایل و  یتعنص  رهش  مود   CGS هاگتسیا ثادحا  هدنام  یقاب  یاهراک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدج یزکرم  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nigc-qazvin.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5778235 هتسب  رادم  نیبرود  تراظن  دنمشوه  هناماس  هژورپ  هحفص 11)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طوطخ طوطخ یارجا   یارجا هارمهب   هارمهب طخطخ   ریش   ریش یاههاگتسیا   یاههاگتسیا ثادحا   ثادحا وو   ایل   ایل یتعنص   یتعنص رهش   رهش مود   مود   CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا ثادحا   ثادحا هدنام   هدنام یقاب   یقاب یاهراک   یاهراک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
دیدج دیدج یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هیذغت - - هیذغت وو   لاقتنا   لاقتنا

2020
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روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5777812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000172 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفریذپ دهاوخ  تروص  دانسا  یسررب  زا  سپ  هدنرب  مالعا 

دش دهاوخ  مالعا  نامزاس  طسوت  ناشندوب  فراعتمان  ای  فراعتم  یسررب  زا  سپ  هدش  مالعا  یاه  تمیق 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط هرفن   هرفن کتکت   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش  هدافتسا 

1101004047000142 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نمیا انشآ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  رای  نمیا  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

تاصخشم تمیق و  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  کیتامروفنا و ) ....  یاروش  اتفا و  زاین (  دروم  کرادم  ددرگ 4 - ءاضما  رهم و  لیمکت و  ینف 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رهشوب (  (  رهشوب ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامرد   نامرد تیریدم   تیریدم   ISMSISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

2222
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005944000017 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  تسا  هباشم  تمدخ  دک.تسویپ  تسیل  قبط  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیمن دات  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم  دنهد  داهنشیپ  طسوتدیاب 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: 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

هتسب5778278 -PVC سنج هداس  تکاد  - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  - UTP CAT6 LSZH هکبش لباک 
هتسب رادم  نیبرود  - سنسیال رازفا  مرن 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 46 ھحفص 19 
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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   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456730 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CP 5611 تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CP 5611CP 5611 تراک   تراک 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 46 ھحفص 20 
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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   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456727 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MCR-C-UI-UI-DCI-NC لدم لانگیس  هدننک  تیوقت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pig Locator تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001023 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138235-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MCR-C-UI -UI -DCI -NCMCR-C-UI -UI -DCI -NC  لدم لدم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 2525

Pig LocatorPig Locator ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 46 ھحفص 21 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا یتعنص  عمتجم  دوجوم  رلیوب  یتناراگ ) شزومآ و  ارجا ،  مزاول ،  هیهت  ) نویساموتا یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000722 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب زور  اه 30  تمیق  رابتعا.ددرگ  هیباوج  همیمض  لیمکت و  زین  تسویپ  تمیق  مالعتسا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217267-058  ، 37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رلیوب رلیوب یتناراگ ) ) یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ ارجا ،  ،  ارجا مزاول ،  ،  مزاول هیهت   هیهت )) نویساموتا نویساموتا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 46 ھحفص 22 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبطزاگ  یرزیل  رزیالانآ  یاه  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000420 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
XZ-20-MN لدم |Kusam Meco ( | زاگ روتکد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  قیرح  یافطا  تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001393000042 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815664966 یتسپ :  دک   ، 8 ملعم شبن  ملعم  نابایخ  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34911303-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34911303-011 :: 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

زاگ زاگ یرزیل   یرزیل رزیالانآ   رزیالانآ یاه   یاه تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 2828

قیرح قیرح یافطا   یافطا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 46 ھحفص 23 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم یتکرش  یتناراگو  کولف  تستدیئاتاب  یرتم و  لباک 305 هقلحره  ( هقلح 30 دادعت  ) cat6 utp R&M هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  ینف  تاصخشم  ابروتکاف  شیپودشابیمدیئات 

1101001024000119 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

ابروتکاف شیپودشابیمدیئات  دروم  یتکرش  یتناراگو  کولف  تستدیئاتاب  یرتم و  لباک 305 هقلحره  ( هقلح 30 دادعت  ) cat6 utp R&M هکبش لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابمن دیئات  دروم  تروصنیاریغردو  تسا  یمازلا  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم 

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892498-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم یتکرش   یتکرش یتناراگو   یتناراگو کولف   کولف تستدیئاتاب   تستدیئاتاب وو   یرتم   یرتم 305305 لباک   لباک هقلحره   هقلحره (( هقلح هقلح 3030 دادعت دادعت  ) ) cat6  utp R&Mcat6 utp R&M  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ابروتکاف   ابروتکاف شیپودشابیمدیئات   شیپودشابیمدیئات

3030

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   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456733 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئودنپ راددلیش   CAT6A STP هکبش نوتسیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 23 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هپت  تفه  شوش و  بعش  هنایار  یلحم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000011 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

بعش 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  بجوم  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  لاسرا و  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  دانسا  کرادم و  هیلک  ندومنروهمم 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیئودنپ تیئودنپ راددلیش   راددلیش   CAT6A STPCAT6A STP  هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک ناونع : : ناونع 3131

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس هپت   هپت تفه   تفه وو   شوش   شوش بعش   بعش هنایار   هنایار یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5777812 لیاف  قبط  هرفن  کت  هرواشم  هحفص 16)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5778022Pig Locator(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5778240 یریوصت  شیاپ  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 29)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5777832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000157 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004702   40x40 cm زیاس یرفسف  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   60x0/15 cm زیاس لکش  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس ثلثم  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   14x54 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   m^2 1 زیاس عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ غلبم  لک  دصرد  غلبم 10  مالعتسا  هدنرب  زا  - دشاب یم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  قوف  مالقا  لیوحت  .ددرگ  مادقا  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 04131351129-3152-1151-3154 یاه  هرامش.دش  دهاوخ  ذخا  نیمضت 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  بصن  تیلباقو  نیولک  3000 یرون یامدو  تاو  150 لقا دح  ناوتاب  نول  19000 لقادح یرونراشاب   Ip66 ینابایخ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 5 یتناراگاب لکش  u هیاپ تروص  هب  یقفا و 

1101001105001981 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون لگ  هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت لیرآ 3  حرط  نکفا  رون   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 15 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 60 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 یگنهامه نفلت 

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

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هبهب   بصن   بصن تیلباقو   تیلباقو نیولک   نیولک 30003000 یرون یرون یامدو   یامدو تاو   تاو 150150 لقا لقا دحدح   ناوتاب   ناوتاب نول   نول 1900019000 لقادح لقادح یرونراشاب   یرونراشاب   Ip66Ip66 ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
لاس لاس 55 یتناراگاب یتناراگاب لکش   لکش uu  هیاپ هیاپ تروص   تروص هبهب   وو   یقفا   یقفا

3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دابآ سابع  یاتسور  رباعمو  یلصا  روحم  ییانشور  یزاس  هنیهب  ) هلعش  119 دادعت هبمیدس  راخب  تاو  یتشپ 150 کالغارچ  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9 هقطنم قرب  هرادا  همیمض  تسیل  ربارب 

1101003510000022 زاین :  هرامش 
ناهفصا یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

Xinrong|X555-41  | مواقم غارچ  الاک :  مان 
ددع 119 دادعت : 

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

هقطنم قرب  هرادا  الاک  لیوحت  لحم  یرادنامرف  ینارمعو  ینف  نواعم  ییاهن  داتو  هقطنم 9  قرب  هرادا  هیدات  زا  سپ  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   . 9

8158714138 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادنامرف  ریبکریما -  یرادا  هعومجم   - نمهب نابایخ 22  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32659949-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32676630-031 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راخب راخب تاو   تاو 150150 یتشپ   یتشپ کالغارچ   کالغارچ پمال   پمال ناونع : : ناونع 3535
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ناگزمره هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5777800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000044 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دکناریا  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیزخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.راد رابنا  دات  الاک و  لاسرا  زا  دعب  هیوست  .دشاب 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711028-076 :: 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

نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 277و یگنهامه 02833555100  نفلت  هیدمحم  هبعش  قرب  هکبش و  هتفای  راتخاس  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپ نیسح  یاقا   273

1101001064000035 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

نیسح یاقا  یلخاد 277و 273  یگنهامه 02833555100  نفلت  هیدمحم  هبعش  قرب  هکبش و  هتفای  راتخاس  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپ

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636

قرب قرب وو   هکبش   هکبش هتفای   هتفای راتخاس   راتخاس متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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لپ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5778240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش یریوصت  شیاپ  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094403000007 زاین :  هرامش 

لپردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7934114465 یتسپ :  دک  لپردنب ،  یرادرهش  - هچرازاب نابایخ  - لپردنبرهش - ریمخردنب ناتسرهش  - ناگزمره ناتسا  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33230122-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231081-076 :: 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

دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5778278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

رادم رادم نیبرود   نیبرود -- سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب -- PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد -- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس - - UTP CAT6 LSZHUTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
هتسب هتسب

3939
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دشاب یم  رظندم  تسویپ  ینف  تاصخشم  طقف  هوب و  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091824000008 زاین :  هرامش 

دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   24TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-SERJ45 لدم  RJ45 لباک تکوس  الاک :  مان 

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

یضترم هدننک  هضرع  عجرم   NUUO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لاناک  ات 128  اقترا  لباق  ریواصت  لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یرصان

هتسب 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
شهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HSFR02 لدم  cm 21 عافترا  cm 49 لوط  cm 13 ضرع یموینیمولآ  سنج  تینوی  یکیرتکلا 17  کر  الاک :  مان 

راک ناینب 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  متسیس  نسوت  هدنزاس  عجرم   TSCO یتراجت مان   TC 4474 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا قوف و  مالعتسا  سانجا  لک  لاسرا  زا  دعب  تخادرپ  نمض  رد  دشاب  یم  رظندم  تسویپ  ینف  تاصخشم  طقف  هوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقن  لمح و  یریگراب و  هنیزه  دشاب و  یم  هام  یلا 5  یمسر 4  روتکاف 

دک دنجریب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  تنواعم  یرافغ ، نابایخ  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ : 

32395309-056  ، 32395301-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430142-056 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5778293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراب هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  یا و  هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  هئارا  شزومآ و  دیرخ ،  یعیمجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000071 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: 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

یراب یراب هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ وو   یایا   هداج   هداج ناربراک   ناربراک هبهب   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هئارا   هئارا وو   شزومآ   شزومآ دیرخ ،  ،  دیرخ یعیمجت   یعیمجت ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

N660 ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000595 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5777887ACCESSORIES(34 هحفص )  accessaccess

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا5778196 متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یهاگراک ، یسدنهم  تامدخ  ماجنا 
هناخراک قیرح 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ACCESSORIESACCESSORIES ناونع : : ناونع 4141

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

راکدوخ5778099 قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  هحفص 9)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعا5778196 متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، تازیهجت ، نیمات  یهاگراک ، یسدنهم  تامدخ  ماجنا 
هناخراک قیرح 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5778209 یافطا  تازیهجت  بصن  هحفص 22)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ثادحا5778035 ایل و  یتعنص  رهش  مود   CGS هاگتسیا ثادحا  هدنام  یقاب  یاهراک  یارجا 
تازیهجت بصن  دیرخ و  هیذغت - لاقتنا و  طوطخ  یارجا  هارمهب  طخ  ریش  یاههاگتسیا 

دیدج یزکرم  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5777808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 50  سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000102 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراوید تکارب  هارمه  هب  چنیا  زیاس 50  سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه هاگتسد  صوصخم  تکارب  تسا -  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  لاسرا -  زا  سپ  زور  هیوست 45  تسا .  زاین  دروم  دنمشوه  دیدج ،  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش لاسرا  تیفیک  اب  چنیا و   50

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: 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

تسویپ5777800 تسیل  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چنیا5777808 زیاس 50  سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  هحفص 16)نویزیولت  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5777919 هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  یارجا  هحفص 9)یراذگاو  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرهش5778235 هتسب  رادم  نیبرود  تراظن  دنمشوه  هناماس  هژورپ  هحفص 11)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5778240 یریوصت  شیاپ  یتراظن  یاه  نیبرود  بصن  هحفص 29)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5778278 -PVC سنج هداس  تکاد  - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  - UTP CAT6 LSZH هکبش لباک 
هتسب رادم  نیبرود  - سنسیال رازفا  مرن 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چنیا چنیا   5050 زیاس   زیاس سالپ   سالپ یجیج   دنمشوه   دنمشوه یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

5777923SAN یزاس هریخذ  تیفرظ  هحفص 9)شیازفا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس5778127 هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5777786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  دیدج  هناماس  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000247 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادکره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  اواف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  سانشراک  دات  تمالس و  تست  الاک و  لیوحت  زا  دعب  زور  ته  هنیزه  تخادرپ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 
لاوس 09173717883 سامت و  هرامش 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رهشوب   رهشوب ردنب   ردنب یرادرهش   یرادرهش دیدج   دیدج هناماس   هناماس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5777787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  دیدج  هناماس  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000247 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادکره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  اواف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف  سانشراک  دات  تمالس و  تست  الاک و  لیوحت  زا  دعب  زور  ته  هنیزه  تخادرپ 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 
لاوس 09173717883 سامت و  هرامش 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رهشوب   رهشوب ردنب   ردنب یرادرهش   یرادرهش دیدج   دیدج هناماس   هناماس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

5777825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000250 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DL380 PDL380 P لدم لدم رورس   رورس رواپ   رواپ ددع - - ددع تشه   تشه   G9G9  3232 مرمر   ددع - - ددع هسهس   DL380 PG8DL380 PG8 لدمرورس لدمرورس نفنف    - - ددع ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی     G8 dG8 d

4545
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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 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000423 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

یهزالم  05431166215 :: 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یلا 94-1401  95-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم :: 1401/08/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778153 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یرادا تیاس  نازابناج ، راولب  جدننس ، رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هنامرحم  روما  تسارح و  رتفد   :: سردآ سردآ

یلخاد 2074  087-33283601-9 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-WWW.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWWkurdelectricir) - iets.mporg.ir

:: 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

تسویپ5777786 تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  دیدج  هناماس  رورس  هحفص 37)دیرخ  رورس  ( رورس

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ رورس -  -  رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5777787 تسیل  قبط  رهشوب  ردنب  یرادرهش  دیدج  هناماس  رورس  هحفص 37)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5777825G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد 
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   DL380 P G8 d لدم رورس  رواپ  ددع - تشه 

هحفص 37) رورس  ( رورس

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

5778021G10 رورس هحفص 37)دیرخ  رورس  ( رورس

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

زاس5778127 هریخذ  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  ود  هحفص 9)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاوریاف5778153 هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  هحفص 37)دیرخ 6  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5777770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

4848
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003068 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

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

نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  ویر  ولج  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

4949
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003067 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

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

مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 
( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 

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

نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

تسبرس یدامح  مرکا  هدننک  هضرع  عجرم   JETRO یتراجت مان   CG 125 تلکیسروتوم تراتسا  نک  عطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  یوش  هشیش  بآ  لماک  نزخم  الاک :  مان 

ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 
تس 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  ردنلیس  شاپ  نغور  یکیتسالپ  لزان  الاک :  مان 

ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یاه هژورپ  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  هدند  هتسد  یکیتسال  ریگدرگ  الاک :  مان 

ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هژورپ تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   MOBIS هدنزاس عجرم  زورک  ادنویه  سوب  ینیم  روتوم  گنل  لیم  هت  یبلح  نادرگرب  نغور  الاک :  مان 

ورشیپ ناسکم  ریذپدیدجت  یاه 
ددع 6 دادعت : 

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

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

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

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

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرابتعا5777770 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 41) روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5777779 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 41) روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5778278 -PVC سنج هداس  تکاد  - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  - UTP CAT6 LSZH هکبش لباک 
هتسب رادم  نیبرود  - سنسیال رازفا  مرن 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

چنیا5777808 زیاس 50  سالپ  یج  دنمشوه  ید  یا  لا  هحفص 16)نویزیولت  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 " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت برغ  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5777937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ههام - تخادرپ 2  سالپ - یج  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091948000024 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نارهت  برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  برغ  تشادهب  زکرم  کالپ 393  یبرغ  بیغتسد  نابایخ  نیعمداتسا  راولب  یاهتنا  یدازآ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1349845951

66016016-021  ، 66006036-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66001931-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سالپ5777937 یج  هحفص 45)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تسویپ5777800 تسیل  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 29)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سالپ سالپ یجیج     2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5050

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

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 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5778258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  هب  رازفا 9,2,1 - )  مرن  نژرو  تنیوپ و  اتید  یاراد 5000  )  CMU05 - ABB شلف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000168 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  سکم  گنیک  یتراجت  مان   SUPER STICK لدم  GB 2 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح سدنهم   - 09122422355 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

یعامتجا5777986 نیمات  نامرد  تیریدم   ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  دیرخ 
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5778011 تسیل  قبط  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هیهت  یزاس و  هدایپ  هحفص 16)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5778180 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5778258CMU05 - ABB هحفص 45)شلف رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هتسب5778278 -PVC سنج هداس  تکاد  - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  - UTP CAT6 LSZH هکبش لباک 
هتسب رادم  نیبرود  - سنسیال رازفا  مرن 

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

CMU05 -  ABBCMU05 -  ABB شلف   شلف ناونع : : ناونع 5151

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