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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   1414 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2020))

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

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

زا 37 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( 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  • 28

( 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 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

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

زا 37 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

( 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  • --

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

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

زا 37 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-1401-183 :: یهگآ یهگآ هرامش   15هرامش تعاس  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  لاس  تدم 2  یارب  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دجاو تکرش  هب  یکینورتکلا  تروص  هب  ار  هرامش 2001001036000048  اب  و  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یفیک ، یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی 

دیامن راذگاو  طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیمأت و لک  هرادا  مشش --  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ - 

35911464  - 35911530 :: 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

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

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

2001001036000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس  تدم 2  هب  روشک  رسارس  رد  هپس  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ نیمأت و  لک 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب بعش   بعش ردرد   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   450450 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   450450 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 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 37 ھحفص 5 
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( تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16  هبنشکی 1401/08/15  زور  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911969 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک  وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاسریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 31/256/570/341  غلبم 

یاه هکبش  تامدخ  هئارا  هتشر  رد  تاعالطا  لاقتنا  هتسر  رد  راهچ  هبتر  لقادح  ای   " یرتشم شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و   " هتشر  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
providers یناسر عالطا 

راهچ هقبط  ناریا ، زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ،) نابآ   ) یدضع رتکد  دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ، : راذگ هصقانم   :: سردآ سردآ
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم  مهد ،

84878317-84878605 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- Sajar.mporgirنفلت 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

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12018 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/11  زا   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم زورعبنم نامه  تعاسات 14  لاسرا   19 تعاسات  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5912121 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1402-1401 یتراظن  یاه  هناماس  اه و  هاگیاپرد  تاعالطا  دورو  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/676/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   500/000 دانسا دیرخ  غلبم 

یمومع تامدخ  هتشر  رد  یتامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  نعت  ربتعم  همان  یهاوگ  هئارا 

تاکرادت و روما  یقرش  لاب  موس  هقبط  یداتس  هزوح  نامتخاس  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش  زارف  یوک  زا  رتالاب  قرب  راولب  دابا  تداعس  راولب  یاهتنا  نارهت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

مان 02185193768 و تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت نفلت
02188969737

Www.setadiran.ir-http://tender.tavanir.org.ir- :: تیاسبو تیاسبو
www.trec.co.ir-http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یموب   یموب یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

یتراظن یتراظن یاه   یاه هناماس   هناماس وو   اهاه   هاگیاپرد   هاگیاپرد تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 37 ھحفص 6 
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5912144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسر عالطا  یربخ و  هاگیاپ  یمدرم 137 و  تاطابترا  زکرم  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 224.380.114.406  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R5/1401/IN-0100271-MA-0 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ANALOGUE I/O یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 121/034/340/000  غلبم 

لایر نیمضت 6/051/717/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 12 دیرخ  هرادا  یرادا 2- نامتخاس  مجنپ -  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع - ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731317241-07731317245 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسر یناسر عالطا   عالطا وو   یربخ   یربخ هاگیاپ   هاگیاپ وو   یمدرم  137137   یمدرم تاطابترا   تاطابترا زکرم   زکرم هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

ANALOGUE I /OANALOGUE I /O ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 37 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092288000813 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلال  لپ  لحم  رد  قیرح  افطا  تازیهجت  ینمیا و  متسیس  بصن  هدنام  یقاب  یاهراک  لیمکت  م م/01/0271  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

کراپ 4 مالسا  نایئادف  یوک  زاوها   ، 6173854579 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PID-010555 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/10هرامش زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ARAFFF موف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب هتشاد  ار  لایر  درایلیم  نازیم 3  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  عیدوت  ییاناوت  تسا  مزال  رگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا یمیشورتپ  عمتجم  ازبآ - یاتسور  هب  هدیسرن  راوچ - مالیا -  :: سردآ سردآ

08432723948 :: نفلت :: samim.ilampetro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

08432723948 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح افطا   افطا تازیهجت   تازیهجت وو   ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس بصن   بصن هدنام   هدنام یقاب   یقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 77

ARAFFFARAFFF  موف موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 37 ھحفص 8 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

91/1401 و ب 92/1401  / :: س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بدا و 102  102  ) ناکوب ناتسرهش  یرون  یاهوفاک  یدنب  لصفم  یشکلباک و  داباهم و   FTTH نیکرتشم یرادهگن  یریاد و  هعسوت ، تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( رصن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  تارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: wateir -www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 856 ق 1401 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911605 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 9  سار   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانجا  دیرخ  نشکتورپ و  یشک  ربیف  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   100/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 112 لوا  هقبط  یتالحمدیهش -  هکلف  هب  هدیسرن  دادرخ -  راولب 15  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد   :: سردآ سردآ

025  - و 37773535 تاکرادت ) هرادا   025  - 37201920 :: نفلت :: www.qom.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

FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت ، ، هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

هطوبرم هطوبرم سانجا   سانجا دیرخ   دیرخ وو   نشکتورپ   نشکتورپ یشک   یشک ربیف   ربیف وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 37 ھحفص 9 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ام راگزور   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جع  ) رصعیلو زکرم  زا  دایص 40  هدنامیقاب  دایص 25-27 و   ftth یرون ربیف  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir go.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

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-7/ب یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/22

جارس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  ود  زور  تعاس 16  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/07

5911818 :: هرازه هرازه خروم 1401/09/08دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

« ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  ـه  میب هداد  زکرم  یکیزیف  تخا  ـر سـ یز ـش  خب زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  هژورپ «  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  نارهت  رد  عقاو 

تا ـ مدخ «، » یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش   » هنیمز رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  کی  هبتر  یاراد  هک  تیحالص  بحاص  یاهتکرش  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ـن یمضت دنشاب -  یم  هباشم  دا  ـعـ با هداد بـا  زکرم  تخاسریز  هزوح  رد  هژورپ  لقادح 3  یرادهگن  ینابیتشپ و  هبرجت  و  تراظن » هروا و  ـ شم و «  ینابیتشپ »

ـد شابیم ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب  مان  هب  یکناب  ـر  بتعم ـه  مان تنامض  ـه نـقـد یـا  جو لا  ـ یر غلبم 3/000/000/000  لدا  ـ عم ـه  صقانم رد  تکر  شـ
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  مجنپ ، هقبط  همیب .  جرب  میرم ، جر ب  بـ ـم ، یرم نابایخ  شبن  الدنام ، نوسلن  نابایخ  یناشن   :: سردآ سردآ

24551588 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.centinsur.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

یزکرم یزکرم هه   ــ میب میب هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخا   تخا سســ رر   ــ یزیز شش   ــ خبخب زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 37 ھحفص 10 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

گ/13 / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  جع )  ) رصعیلو زکرم  زا  تایناخد  یدرجورب و  لگانیم -  رحسرپوس -  قطانم   fth یرون ربیف  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004635000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911890 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالسا یروهمج  یزکرم  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  ما  ـجـ نا ته  یرجم جـ باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا 

ناریا  یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
یروهمج یزکرم  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  شخب  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یربهار ، تامدخ  ما  ـجـ نا ته  یرجم جـ باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناریا یمالسا 

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

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 میرم ، نابایخ  شبن  الدنام ، نوسلن  نابایخ   ، نارهت  ، 1967764111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fthfth یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز شخب   شخب زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ ماما   ججــ ــ نانا تهته   ججــ یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 37 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/7م/1 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5911921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهموب تارباخم  زکرم  هدودحم  رد   384  - 341 340  - 313 308 یاه 306 -   GPON نادرگرب تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Te.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5911969 وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاسریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 14:30  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  تعاس 13:30   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  درایلیم   20 دروارب : ود  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  ایحا  یزاسزاب و  تهج  زایندروم  حلاصم  هیلخت  لمح  دیرخ  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم   31 دروارب : کی  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  ایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح  دیرخ  - 2

لایر  درایلیم  دروارب 19  نارحب  تیریدم  یروتوم  قاری و  تالآرازبا  تازیهج  روتارنژ و  دیرخ  - 3
لایر درایلیم  دروارب 19  رهش  حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن  دیرخ  - 4

یهگا  لصا  رد  جردنملایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

هام   4-9-2 نامیپ :  تدم 
تازیهجت تسلیسات و  ای 5  یربارت  هار و  هبتر 5 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 158  36658111-026 :: 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

GPONGPON  نادرگرب نادرگرب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

قاری قاری تالآرازبا   تالآرازبا تازیهج   تازیهج وو   روتارنژ   روتارنژ دیرخ   دیرخ -- هقطنم هقطنم حطس   حطس هلحم   هلحم یاه   یاه کراپ   کراپ ایحا   ایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج زایندروم   زایندروم حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رباعم رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن دیرخ   دیرخ -- نارحب نارحب تیریدم   تیریدم یروتوم   یروتوم وو  

1616

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

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

زا 37 ھحفص 12 
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نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  هبون  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راکفا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 3  هب  یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  لایر  19/638/721/793 دروآرب اب  یسرجوین  بصن  هیهت و  هژورپ ی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.ددرگ لیوحت  یرادرهش  هس  هقطنم  امیس –  ادص و  بنج  ینامیلس -  مساق  جاح  دیهش  رادرس  راولب  نیوزق -  رد  عقاو  هس  هقطنم  یرادرهش  هناخریبد   :: سردآ سردآ

33651986 :: 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

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

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

2001093897000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911817 :: هرازه هرازه :: 1401/09/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  قطانم و  رباعم ،  یسدنه  حالصا  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دنشاب روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  دناب  هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  اهتکرش  ناراکنامیپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,057,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ  یی   هژورپ ناونع : : ناونع 1717

رهش رهش حطس   حطس وو   قطانم   قطانم رباعم ،  ،  رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 37 ھحفص 13 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911595?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f7eh8ctxtxh9c?user=37505&ntc=5911817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 19  ات  خروم 401/8/10  تعاس 10  زا   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لامعا نودب  عوطقم و  تروص  هب  لاس 1401  زیلانا  ساسا  رب  رهش  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  ژاتنومد  حالصا و  بصن ،  هیهت ،  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بیارض 

لایر   21/275/550/000 دروارب :
یسمش هام   12 دادرارق :  تدم 

یربرت  هار و  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/063/777/500 نیمضت : 

یرادرهش نامتخاس  بالقنا  نادیم  هیمورا -  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.urmia.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

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911864 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهناتسرهش ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نافلد  ، هلسلس ، درجورب ، انزا ، زردوگیلا ، دورود

ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهناتسرهش ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نافلد  ، هلسلس ، درجورب ، انزا ، زردوگیلا ، دورود
43,660,863,269 یلام :  دروآرب 

لایر   2,183,043,163 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ژاتنومد   ژاتنومد وو   حالصا   حالصا بصن ،  ،  بصن هیهت ،  ،  هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

ییاتسور ییاتسور وو   یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا وو   ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 37 ھحفص 14 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911870 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرخ یاهناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخدلپ  ، ناکشمور ، تشدهوک ، ینگچ ، دابآ

ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مرخ یاهناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رتخدلپ  ، ناکشمور ، تشدهوک ، ینگچ ، دابآ
32,996,294,083 یلام :  دروآرب 

لایر   1,649,814,704 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005650000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911876 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس  رهش  رباعم  یماسا  یامنهار  یاهولبات  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  دنهس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دنشاب  ربتعم  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  هدوب و  هدننک  دیلوت  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

یدقن هجو  زیراو  تهج  زیربت  هاگشیالاپ  هار  هس  هبعش  رهش  کناب  دزن  یابش 750610000000000390100  هرامش  هب  باسح 100390100 هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
زا لبق  دیسر  ذخا  یرادرهش و  هناخریبد  هب  هناماس  رد  یراذگراب  زا  سپ  همانتنامض  لصا  هئارا  هب  فظوم  هاگدننک  تکرش  .دشاب (  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

.دنشاب  یم  تاکاپ  ییاشگزاب 
14:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادا نامتخاس  یرادرهش  نادیم  ود -  زاف  دنهس -  دیدج  رهش   ، 5331736357 یتسپ :  دک  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا وو   ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

رباعم رباعم یماسا   یماسا یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 37 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dnmm7rjhgvc2c?user=37505&ntc=5911870
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911870?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qylpqdalgx55?user=37505&ntc=5911876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911876?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5912116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لایر دروآرب 25.516.620.000 قطانم - یرادرهش  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  هصقانم  دانسا  شورف  عورش   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم  خروم 1401/8/21 

1401/8/25

ام راگزور   :: عبنم داتسعبنم هناماس  تاداهنشیپ  یراذگراب  تلهم   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/9/8 تعاس 9/30  ات  ناریا 

5911597 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/8دکدک   تعاس 10  زا  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  یا ) هلحرم  کی  تروصب  وکام ( رگنس  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب   Www.setadiran.ir یکینورتکلا سردآ  هب  ناوخارف 2000001119000050  هرامش  هب  تلود  یکینورتکلا 

یکناب همانتنامض  تروصب  لایر ) رازه  دصناپ  نویلیم و  تفه  داتفه و  دصتفه و   ) فورحب لایر   777,500,000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  مانب  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  ابش  باسحب  یدقن  زیراو  ای  و 

لایر  200٬000 دانسا : شورف  یاهب 

:: سردآ سردآ

04131073230  - 0211936 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.tavanir.org.ir 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

قطانم قطانم یرادرهش   یرادرهش یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 37 ھحفص 16 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912116?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xv49xpbpt5kfs?user=37505&ntc=5911597
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5911597?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم خرومعبنم حبص  تعاس 8/30   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911622 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا )  هلحرم  ود  یعرف (  یاههار  لیس )  پیچ  یتظافح (  تلافسآ  شکور  تایلمع  یارجا  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
 ( یا هلحرم  ود  تشدکاپ (  هار  سیلپ  هاگساپ  یجورخ  یدورو و  پمر  تایلمع  - 

 ( یا هلحرم  ود  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  هصقانم  دانسا  شورف  عورش   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم  خروم 1401/8/21 

1401/8/25

ام مایپ   :: عبنم داتسعبنم هناماس  تاداهنشیپ  یراذگراب  تلهم   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/9/6 تعاس 9/30  ات  ناریا 

5911927 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/6دکدک   تعاس 10  زا  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار  یا ) هلحرم  کی  تروص  هب   ) لیبدرا دابآ  یمک  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب   Www.setadiran.ir یکینورتکلا سردآ  هب  ناوخارف 2000001119000049  هرامش  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

ای یکناب و  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  جنپ  تسیب و  درایلیم و  ود   ) فورح هب  لایر   2/025000/000 هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  مانب  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  ابش  باسحب  یدقن  زیراو 

لایر  200٬000 دانسا : شورف  یاهب 

:: سردآ سردآ

04131073230  - 0211936 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.tavanir.org.ir 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - - هار هار سیلپ   سیلپ هاگساپ   هاگساپ یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو پمر   پمر تایلمع   تایلمع یعرف -  -  یعرف یاههار   یاههار لیس )  )  لیس پیچ   پیچ یتظافح (  (  یتظافح تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ

2525

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 37 ھحفص 17 
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دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5911747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  دزی  ناتسا  یعامتجا  نیمات  حطس  رد  isms هژورپ یئارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف لصاح  سامت  یئاضر  سدنهم  یاقآ  هرامش 09133556290 اب  یگنهامه  تهج 

1101091917000023 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917713517 یتسپ :  دک  نایمکح ،  هار  هس  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35280110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35280125-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  الاک  دک  تسا -  هدیدرگ  تسویپ  تاصخشم  ینامزاس -  یرامعم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000198 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ینامزاس  یاه  هکبش  رد  بصن  نیرز  اباد  ینامزاس  یاهدنیارف  یکینورتکلا  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیرز اباد  یزادرپ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  هب  فابشرف  سدنهم  اب  یصصخت  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  تسیمازلا -  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  ندومن و  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   09143014565

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات حطس   حطس ردرد   ismsisms هژورپ   هژورپ یئارجا   یئارجا ناونع : : ناونع 2727

ینامزاس ینامزاس یرامعم   یرامعم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 37 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ لیاف  قبط  یناریا  رورس  قاتا  یامد  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000058 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHANGHAI LONYAL IMPORT AND EXPORT CO. LTD هدنزاس عجرم   KDDG 28-36 لدم یترارح  لدبم  امد  هدننک  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

ماکحتسا بسچ  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - تسالاک لیوحت  هب  فظوم  زور  فرظ 3  رثکادح  هدنرب  - یمازلا الاک  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناریا یناریا رورس   رورس قاتا   قاتا یامد   یامد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس 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 37 ھحفص 19 
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سرگاز نهآ  هار  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 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  لباترپ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003274000065 زاین :  هرامش 

سرگاز نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N Portabel 900-3800 لدم یناشن  شتآ  لباترپ  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا رابتعا  نیمأت  تروص  رد  هام  هس  زا  سپ  تخادرپ   - دوش یم  یداهنشیپ  تمیق  در  بجوم  رادیرخ  طیارش  مرف  روتکاف و  شیپ  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دهاوخ 

6481941464 یتسپ :  دک  رذآ ،  مراهچ  یادهش  نامتخاس  - نهآ هار  نادیم  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42692392-061  ، 42692690-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42629507-061 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ لباترپ   لباترپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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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 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس GSM-3- ددع هاجنپ  RM-01 رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع هاجنپ  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  - ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا 

1101001024000134 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 110 دادعت : 

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

یزرواشک کنابرابنا  راوتسا  شبن  رهمداش  ناخراتس خ  خرد  عقاو  یزرواشک  کنابرابنا  لیوحت  لحم  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تراسخ  یمامتو  دوشیم  هداد  تدوع  سنج  ینف  لوئسم  طسوت  داتو  قابطنا  مدع  تروصرد 

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

88232296-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا متسیس   متسیس GSMGSM-- 33-- ددع ددع هاجنپ   هاجنپ RM-0 1RM-0 1 رطخ رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس تومیر   تومیر هدنریگ   هدنریگ -- 22 -- ددع ددع هاجنپ   هاجنپ KT-0 1KT-0 1 لدمرطخ لدمرطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس دپیک   دپیک -- 11 ناونع : : ناونع
-- دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهعرب   هدهعرب لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- ددع ددع 1010 هدهد 44GG لدمرطخ لدمرطخ

3131
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راسناوخ س )  ) هیمطاف ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ئافطا  لیاسو  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092472000002 زاین :  هرامش 
راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ کرادم  قبط  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ملق  13 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یلیمکت  تاعالطا  تهج  دشاب  درادناتسا  دشاب و  هتشاد  یناشنشتآ  هیدات  دیاب  مالقا  هیلک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  مالقا  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یرگج  سدنهم  یاقآ  هیمطاف  ناتسرامیب  تاسیسات  یلخاد 277  نفلت 031-57779000 

8791614416 یتسپ :  دک  مرحم ،  خ 13 راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57779000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57772774-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ئافطا   ئافطا لیاسو   لیاسو وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3232
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یقرش ناجیابرذآ  یزیر  همانرب  تیریدم و   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هشقن  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009011000008 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   KQ GEO یتراجت مان   M8 pro لدم سناکرف  یتلوم   GPS-GNSS یرادرب هشقن  یهاگتسیا  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهانپ مناخ  04133394218 .دیئامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراکراب  رتشیب  تاعالطا  تفایرذ  یارب.یتسویپ  لیاف  قبط  - یرادرب هشقن  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5166618171 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  هینارفعز  لوا  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328710-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327171-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5911957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گنیل تفج  8  ) هاگتسد دادعت 16  هب  qrt5 ویدار دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تاصخشم  حرش  هب 

1101097823000021 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  هدننک :  رازگرب 

زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   qrt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3157813361 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  راولب  - درادناتسا نادیم  -- جرک ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32804443-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32804443-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 3333

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش هبهب   گنیل ) ) گنیل تفج   تفج 88  ) ) هاگتسد هاگتسد   1616 دادعت   دادعت هبهب   qrt5qrt5 ویدار ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناتسدرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات هجو  تخادرپ  طرش  .LSZH قیرح دض  شکوراب  ایمیس  دنرب  یسم  مامت   cat6-utp هکبش لباک  یرتم  هقلح 305  دادعت 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم وما  هرادا  نیا  سانشراک  طسوت  الاک  تلاصا 

1101001139000008 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یا هقلح  رادقم 1  ایمیس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   CAT 6 UTP لدم  m 305 لوط  LSZH شکور اب  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

هقلح ( لور )6 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم وما  هرادا  نیا  سانشراک  طسوت  الاک  تلاصا  دیئات  هجو  تخادرپ  طرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617613161 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239012-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئات دیئات هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ طرش   طرش ..LSZHLSZH  قیرح قیرح دضدض   شکوراب   شکوراب ایمیس   ایمیس دنرب   دنرب یسم   یسم مامت   مامت   cat6 -utpcat6 -utp هکبش   هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم   305305 هقلح   هقلح   66 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم وما   وما هرادا   هرادا نیا   نیا سانشراک   سانشراک طسوت   طسوت الاک   الاک تلاصا   تلاصا

3535

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

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

زا 37 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5ps95p28587wq?user=37505&ntc=5912025
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5912025?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یوضر ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ ینف : سانشراک  هرامش  یتسویپ  کرادم  قباطم  میس )) یب  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یرادهگن ، ریمعت ، دادرارق ((  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درک 09158944652 و 36152242

1101004982000105 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درک یاقآ  ینف : سانشراک  هرامش  یتسویپ  کرادم  قباطم  میس )) یب  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یرادهگن ، ریمعت ، دادرارق ((   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09158944652 و 36152242

9197814684 یتسپ :  دک  زابناج ،  یدجاس و  عطاقت  - یدجاس دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36152597-051  ، 36152179-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36152179-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(((( میس میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یرادهگن ، ، یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت دادرارق ((  ((  دادرارق ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب  مالعتسا  ربارب  ینتب  یسرجوین  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه 

1101050253000133 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم   A پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   cm 70 عافترا  50x70 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000213000018 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یرادناتسا  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442283-086  ، 33666001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3838

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

نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5911759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهزنل -led-3 walt پمال نوسلن  - لیذ - نیماروایزیمآ گنریارب  هتلاحود  یمشچود  یرون  تیلسورکیم  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
E-Plan وx4,10,40,100Accessoryfluorescent ,455nm

1101092013000039 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   OLYMPUS هدنزاس عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   CH-40 لدم یمشچ  ود  لیسفورکیم  یژولویب و  پوکسورکیم  الاک :  مان 
زیهجت اناوت  نیمز  هدننک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  / ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ   / دامرف یراددوخ  افطل  حرط  یاه  دنرب  دراوم  نتشاذگ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دمیآ  هناماس  تبث   / یمازلا هدننک  نیمات  سامت  هرامش  یرازگ  راب   / همانرب 09131407506 سانشراک  سامت  هرامش  /

7618874765 یتسپ :  دک  یتشادهب ، ) تنواعم   ) ناتسا تشادهب  زکرم  افش - هارراهچ   - یروهمج راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31215706-034  ، 32114848-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32114231-034 :: 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

نیماروایزیمآ5911759 گنریارب  هتلاحود  یمشچود  یرون  هحفص 27)تیلسورکیم  )  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

5912033RM- رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع هاجنپ  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  - ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا  متسیس  GSM-3- ددع هاجنپ  01

- دشابیم

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نیماروایزیمآ نیماروایزیمآ گنریارب   گنریارب هتلاحود   هتلاحود یمشچود   یمشچود یرون   یرون تیلسورکیم   تیلسورکیم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

قیرح5911910 افطا  تازیهجت  ینمیا و  متسیس  بصن  هدنام  یقاب  یاهراک  هحفص 8)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5912025 دض  شکوراب  ایمیس  دنرب  یسم  مامت   cat6-utp هکبش لباک  یرتم  هقلح 305  دادعت 6 
دشابیم وما  هرادا  نیا  سانشراک  طسوت  الاک  تلاصا  دیئات  هجو  تخادرپ  طرش  .LSZH

هحفص 22) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5912033RM- رطخ مالعا  متسیس  تومیر  هدنریگ  -2- ددع هاجنپ  KT-01 لدمرطخ مالعا  متسیس  دپیک  -1
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  - ددع 10 هد 4G لدمرطخ مالعا  متسیس  GSM-3- ددع هاجنپ  01

- دشابیم

هحفص 19) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5912070 ئافطا  لیاسو  هحفص 19)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  نیعرس  هداج  لواو  ناغم  هداج  یادتبا  رد  عقاو  یرادرهش  کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  ورین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000172 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب تاروسک   - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب   - دشابیم یناسر  ورین  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - دشابیم هدنرب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: 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

یدورو5911622 پمر  تایلمع  یعرف -  یاههار  لیس )  پیچ  یتظافح (  تلافسآ  شکور  تایلمع  یارجا 
یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هار -  سیلپ  هاگساپ  یجورخ  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش5911757 کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  هحفص 16)ورین  نیبرود  ( نیبرود

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

5911997( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 27)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هبهب   یناسر   یناسر ورین   ورین 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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکشزپ مولع  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رهشناریا

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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایاسآ همانرب  یزادنا  هار  تهج  رهشناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ثداوح  تیریدمو  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یاربدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093185000001 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GIGATECH-(S/B-2003 لدم یکشم  یا -  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج سامت  هرامش  -- رایاسآ همانرب  یزادنا  هار  تهج  رهشناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ثداوح  تیریدمو  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یاربدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159484032 یگنهامه

9916713111 یتسپ :  دک  ناریا ،  ناتسرامیب  بنج  یدارم  دیهش  نابوتا   5 رتمولیک رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213539-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213539-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانگیس5911647 گولانآ  لدبم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  رورس  هنایار -  روتینام  هنایار  - هحفص 31)سیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینتب5911978 یسرجوین  هحفص 25)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

لانگیس لانگیس گولانآ   گولانآ لدبم   لدبم هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس   رورس هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام هنایار   - - هنایار سیک   سیک 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رصعهرامش تعاس 19  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911748 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/950/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  200/000 دیرخ : 

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: سردآ سردآ

04131073227 - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.JETS.MPORGIRنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.AZREC.CO.IR WWW.SETADIRAN.IR-

WWW.TAVANIR.ORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا رورس  قاتا  برد  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000118 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  برد  تاریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33333333-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

هرادا هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا برد   برد تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قبط  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000372 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-512547-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  سامت.دوش 38803248  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانگیس5911647 گولانآ  لدبم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  رورس  هنایار -  روتینام  هنایار  - هحفص 31)سیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس5911748 هاگتسد  هحفص 32)دیرخ 6  رورس  ( رورس

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

هرادا5911830 رورس  قاتا  برد  هحفص 32)تاریمعت  رورس  ( رورس

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

هباشم5912018 دک  ناریا  تسویپ .  تسیل  قبط  رورس  هحفص 32)تاعطق  رورس  ( رورس

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

یناریا5912139 رورس  قاتا  یامد  لرتنک  هحفص 19)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ .  .  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5911989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

evel & temperature gauge تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک  هباشم و  دک  ناریا 

تسا ینف  یسررب  لباق  یلخاد  ناگدننکدیلوت  زا  داهنشیپ 
1101096347000450 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یمیشورتپ یالاک  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   TIKE لدم روتومورتکلا  یشوب  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  شیک  زیهجت  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم   MEGGITT هدنزاس عجرم   MEGGITT یتراجت مان   IQS900 لدم  proximity یترواجم روسنس  الاک :  مان 
سیئوس

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

evel & temperature gauge :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک 
تسا ینف  یسررب  لباق  یلخاد  ناگدننکدیلوت  زا  داهنشیپ 

دوش تسویپ  ادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

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

31317243-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروم5911989 هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک  هباشم و  دک  ناریا   evel & temperature gauge
تسا ینف  یسررب  لباق  یلخاد  ناگدننکدیلوت  زا  داهنشیپ  تسا  زاین 

هحفص 33) روسنس  ( روسنس

ناگدننکدیلوت ناگدننکدیلوت زازا   داهنشیپ   داهنشیپ تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم هدش   هدش تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط الاک   الاک وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   evel & temperature gaugeevel & temperature gauge ناونع : : ناونع
تسا تسا ینف   ینف یسررب   یسررب لباق   لباق یلخاد   یلخاد

4545
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5911998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یرابتعا 8   F55 کت نیکسا  دنرب  دیل  تسچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000201 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط سرگاز  هدنزاس  عجرم  یددع  یموینیمولآ 30  تکاپ  یدنب  هتسب  عون   SKIN PASTE لدم  ECG بلق راون  هاگتسد  گنیروتینام  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

ایسآ بط  سرگاز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایسآ 
تکاپ 36000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب لاعف  یگدنیامن  یاراد  تبث و   IMED هناماس رد  دیاب  امتح  هاگشورف  ای  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب   IMED هناماس رد  تیلاعف  هب  طوبرم  یاهزوجم  امتح 

 . دشاب یم  زکرم  دات  دروم  روکذم  دنرب  زا  طقف  ءاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  دنرب  یاراد  مالقا 

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221452-054  ، 37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکسا نیکسا دنرب   دنرب دیل   دیل تسچ   تسچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5912007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هنایار  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000146 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس.دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تیث  زا  لبق  افطل 

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: 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

لانگیس5911647 گولانآ  لدبم  هکبش -  تحت  زاس  هریخذ  رورس  هنایار -  روتینام  هنایار  - هحفص 31)سیک  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یناشن5911956 شتآ  لباترپ  هاگتسد  کی  هحفص 19)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیکسا5911998 دنرب  دیل  تسچ  هحفص 35)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5912007 تاصخشم  قبط  هنایار  هحفص 35)هاگتسدکی  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

5911997( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 27)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایار   هنایار هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 4747

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5911590 هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ ،
کناب بعش 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعامتجا5911747 نیمات  حطس  رد  isms هژورپ هحفص 17)یئارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد5911843 تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 450  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5911969 وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاسریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5911997( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تسیل  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 27)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینامزاس5912015 یرامعم  رازفا  مرن  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5911597 تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدورو5911622 پمر  تایلمع  یعرف -  یاههار  لیس )  پیچ  یتظافح (  تلافسآ  شکور  تایلمع  یارجا 
یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هار -  سیلپ  هاگساپ  یجورخ  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5911927 تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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