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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 28

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  2424   هبنش هسهس   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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3636))
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

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

لوا تبون  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش خروم 1401/08/24  هبنش  هسزور  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12  هبنشود  زور  تیاغل 

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947831 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  2.000.000.000 نیمضت : .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یدقن زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب 

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 10   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 10   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947856 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SOC تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسانشاوه نامزاس  یرتپوکلیه  یوربور  جارعم  نابایخ  یدازآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

66070075 :: 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

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

11

SOCSOC  تینما تینما تایلمع   تایلمع زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 22
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دادما نامتخاس  نارمع  هعسوت  گنیدله   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/22  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک رد  عقاو  کالما  یارب  یناکم  تاعالطا  دورو  یناکم و  یفیصوت و  تاعالطا  هئارا  تیلباق  اب  بو  تحت  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

88789917: نفلت کالپ 1  هانپ -  نادزی  نابایخ  شبن  ندرج - )  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت -  رد  عقاو  دادما  نامتخاس  نارمع  هعسوت  تکرش  : امرفراک  :: سردآ سردآ

88789917 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داگراساپ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش  ) خیرات 1401/08/23 زا  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
( یمسر تالیطعت  هعمج و  هبنشجنپ ، یاهزور  ءزج 

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  لیذ  لودج  رد  جردنم  تاعوضوم  حرش  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  تاصقانم  دیدجت  یرازگرب و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  هناخراک  روتومورتکلا  هارمه  هب  یرمیلپ  جیکپ  بایسآ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هصقانم  دیدجت  - 

یمیوقت  هام  لیوحت 3  تدم 
هام  لیوحت 4  تدم  ینیمخ  - ماما  ردنب  یتارداص  هنایاپورکسا  یاه  پمپ  یکدی  تاعطق  دیرخ  هصقانم  - 

هام  لیوحت 2  تدم  نادابآ -  هناخراک  شرابنا  هعسوت  نزاخم  ثادحا  هژورپ  ( TRV  ) نانیمطا یاهریش  دیرخ  - 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر نیمضت 1.560.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  324.000.000
لایر  1.910.000.000
لایر  398.000.000

داگراساپ تفن  تکرش  یزکرم  هناخریبد  کالپ 37 - هچوک -  یاهتنا  یقرش - مود  لحاس  هچوک  یلامش -  یرهطم  نابایخ  ایرد -  راولب  دابآ -  تداعس  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یارب یارب یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یناکم   یناکم وو   یفیصوت   یفیصوت تاعالطا   تاعالطا هئارا   هئارا تیلباق   تیلباق اباب   بوبو   تحت   تحت ( ( GISGIS  ) ) ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
روشک روشک لکلک   ردرد   عقاو   عقاو کالما   کالما

33

..و ..و یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ نانیمطا -  -  نانیمطا یاهریش   یاهریش دیرخ   دیرخ یرمیلپ -  -  یرمیلپ جیکپ   جیکپ بایسآ   بایسآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 47 ھحفص 6 
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n72tubqtt6a5c?user=37505&ntc=5947608
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https://www.hezarehinfo.net


یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 19   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 19   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948017 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 8   - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 plc لرتنک متسیس  ولبات  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35/000/000/000 دروارب :

لایر  1/750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  کالپ 7 -  ورس -  هچوک  یبونج -  زاریش  نابایخ  اردصالم -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

مان 88969737-85193768 تبث  رتفد   0211456-02188607072 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.npc-rt.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

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

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145906-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/28هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

”P/F : ” BRUEL&KJAER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

plcplc لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

”” P/F : ”  BRUEL&KJAERP/F : ”  BRUEL&KJAER دیرخ   دیرخ 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 47 ھحفص 7 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زایتما  :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف 2001092273000080  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات -  نکاما  هاگشیالاپ و  تاسیسات  نکاما و  لاوما  زا  تظافح  تسارح و  تامدخ  نیمات 

ناوخارف 2001092273000081  هرامش 
هعبات  نکاما  هاگشیالاپ و  یناشن  شتآ  یربهار  تسیز و  طیحم  تشادهب ،  ینمیا  تامدخ  نیمات 

ناوخارف 2001092273000082  هرامش 
مج سراپ  ینوکسم  عمتجم  دیحوت  کرهش  هقطنم  نکاما  لزانم و  ماگوزیا  یارجا 

یهاوگ نینچمه  تفن و  تسارح  نامزاس  زا  تیلاعف  هیدات  هطوبرم و  دک  رد  تیحالص  دات  یهاوگ  هئارا  لایر -  نیمضت 13.900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا  روما  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات 

یعامتجا  روما  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  ننچمه  هطوبرم و  دک  رد  تیحالص  دات  یهاوگ  هئارا  لایر -   14.000.000.000
ریمعت و هب  هطوبرم  دک  رد  راک  هرادا  هیدات  ای  هینبا  هتشر  رد  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هبتر 5  لایر -   1.500.000.000

ینمیا تیحالص  دات  یهاوگ  هئارا  یرادهگن و 

یتسپدک 755156154864 اهنامیپ  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934  - 6-31682034-077 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001339000091 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948086 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,257,457,400 یلام :  دروآرب 

لایر   1,460,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک   ، 6715615468 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  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

 - - نکاما نکاما وو   لزانم   لزانم ماگوزیا   ماگوزیا یارجا   یارجا هعبات -  -  هعبات نکاما   نکاما وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ تاسیسات   تاسیسات وو   نکاما   نکاما لاوما   لاوما زازا   تظافح   تظافح وو   تسارح   تسارح تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
هعبات هعبات نکاما   نکاما وو   هاگشیالاپ   هاگشیالاپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ یربهار   یربهار وو   تسیز   تسیز طیحم   طیحم تشادهب ،  ،  تشادهب ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ نیمات   نیمات

77

زاگ زاگ تکرش   تکرش یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 47 ھحفص 8 
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دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما  :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 30  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش  یرادرهش  رورس  قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09379599881  02331555140 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

fm200fm200 زاگ   زاگ اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 47 ھحفص 9 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000265 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948126 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم هرامش 1/77831  زوجم  ساسارب  .هیمورا  هغارم -  نهآ  هار   DMR ییویدار متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تکرش  لماعریدم  ریزو و  مرتحم  نواعم   1401/05/24

روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.هیمورا  هغارم -  نهآ  هار   DMR ییویدار متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

108,150,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

: دشاب لیذ  دراوم  زا  یکی  ًاحیجرت  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
.یکناب همانتنامض  -1

(. دقن هجو   ) یکناب شیف  -2
.تکراشم  قاروا  - 3

16:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیرف نابایخ  (- رفظ  ) یدرگتسد دیحو  نابایخ  لامش - )  ) سردم هارگرزب  نارهت -  ، 1916615813 یتسپ :  دک  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.3 کالپ شرآ - راولب  شبن  راشفا - 

:: 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

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

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تعنص ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت زکرم  یزاس  هدایپ  یحارط و   » صوصخرد طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دوخ  یتاعالطا  کناب  لیمکت  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  تاداهنشیپ  قباوس و  اه ، یدنمناوت  تاعالطا  لاسرا  هب  توعد  قیرط  زا  ناهفصا » یرادرهش  هکبش  تحت  هچراپکی 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ، یناشن  هب   :: سردآ سردآ

یلخاد 290  031-36617325 :: 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

نهآ نهآ هار   هار   DMRDMR ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

هکبش هکبش تحت   تحت هچراپکی   هچراپکی سامت   سامت زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 47 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5947856SOC تینما تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000018000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:59هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948144 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هچراپکی متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرت لرتنک  ( تیگ )

زاریش  یتایلام  روما  تارادا  یاهنامتخاس  رد 
سراف  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هچراپکی متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ددرت  لرتنک  ( تیگ )

20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

09:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم دحاو  - فکمه هقبط  - سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - یناقلاط نابایخ  - زاریش  ، 7137745938 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک (( تیگ تیگ )) هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ 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 47 ھحفص 11 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110010 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یگداما 1401/09/02  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا  هلحرم  ود  یمومع  تروص  هب  ناکوب  زاگ  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  شزومآ  ءارجا و  ، بصن ، تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  لاسکی  تدم  یناگرزاب  ینف -  یبایزرا 

لایر دروارب 47/971/000/000  غلبم 

لایز  نیمضت 2/398/550/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایررازه دانسا 500  شورف  هنیزه 

کرهش هب  هدیسرن  هاگشیالاپ -  یهارهس  زا  دعب  رهشرذآ ـ  زیربت -  هداج  هدزناپ  رتمولیک  زیربت -  : یناگرزاب ینف -  یبایزرا  کرادم  اهمرف و  دانسا  تفایرد  ـل  حم  :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  زاگ ـ  لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یتعنص 

راگن 04131444175 رود   04131444174 :: نفلت :: www.nigcdista.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

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

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

2001005120000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948080 :: هرازه هرازه :: 1401/09/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/07/25  هرامش 100026458  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن .  مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  یرادرهش " نکاما  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ   " یمومع

دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نکاما یریوصت  تراظن  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 1,300,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  دزی و 

08:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   ءارجا   ءارجا ،، بصن بصن ،، تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یرادرهش یرادرهش نکاما   نکاما یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 47 ھحفص 12 
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ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001198000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948111 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باسحب هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  ناونعب  لایر  نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  کی  غلبم  زیراو  هب  تبسن  دیاب  ناگدنهد  داهنشیپ  نیمضت :  تاحیضوت 

ردام تکرش  مان  هب  ناریا ، یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  هنازخ ،  985294210640373747020004712601 زیراو هسانش  4001058206373747 و  هرامش
رارق فلا  تکاپ  رد  ار  یکناب  همانتنامض  ای  هطوبرم  دیسر  ای  مادقا و  رگید  هام  دیدمت 3  لباق  هلاس و  کی  یکناب  همانتنامض  ای  ناریا و  یتلود  یناگرزاب  یصصخت 

هلغ  لک  هرادا  شرورپ ، شزومآ و  لک  هرادا  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس  رد  عقاو  یقوقح  دحاو  هب  ررقم  دعوم  رد  هداد و 
14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  لک  هرادا  ناتابکا  نابایخ  جدننس -   ، 6618666713 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  هداس  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948242 :: هرازه هرازه - دکدک   هبنشکی 1401/09/20 زور  تعاس 10:30  فلا ب  تکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/11 تعاس 9  تکاپ ج  شیاشگ 

داتس  دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40/000/000/000 دروارب :

لایر  2/000/000/000 نیمضت :  غلبم  تفن -  ترازو  تسارح  هیدات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  روما  تیبرت 6 -  یوربور  گنهرف  نابایخ  نواعت -  راولب  یناقلاط -  نادیم  جرک -  زربلا -   :: سردآ سردآ

34187143-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

داتس داتس دیدج   دیدج نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 47 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vy7jgemkvhckq?user=37505&ntc=5948111
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948111?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rzj79jvzjedc2?user=37505&ntc=5948242
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948242?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ندعم تعنص و  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 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000238 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27872121 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000362 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

39903858 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1717

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم ( ( DLPDLP  ) ) هداد هداد تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج راکهار   راکهار رارقتسا   رارقتسا وو   نیمات   نیمات تامدخ   تامدخ 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 47 ھحفص 14 
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رب بآ  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 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیمیناو یدعب  هسو  دکوتا  لیاف  بلاقرد  ناملا  هیلوا  حرط  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092199000010 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رب  با  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

مراط رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4591946416 یتسپ :  دک  رب ،  بآ  یرادرهش  یتایلامروما  بنج  ماما  رب خ  بآ  رهش  مراط  ناتسرهش  ناجنز  مراط ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822714-024  ، 32822771-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822444-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسکی و  دادرارق  نامز  تدم   ) تساوخرد قباطم  ینامزاس  نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هعسوت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تعاس فقس 1000  ات  یتعاس  رفن  تروص  هب  تامدخ 

1101003038000364 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نافلد یاقآ   09369466962

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیمیناو نشیمیناو یدعب   یدعب هسو   هسو دکوتا   دکوتا لیاف   لیاف بلاقرد   بلاقرد ناملا   ناملا هیلوا   هیلوا حرط   حرط هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1919

ینامزاس ینامزاس نورد   نورد تامدخ   تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ، ، هعسوت 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 47 ھحفص 15 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یلحم  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000363 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دنمجرا یاقآ  نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39902035

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ) یکیزیف هدنورپ  یکینورتکلا و  ویشرآ  و  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  هاگیاپ  داجیا  ییفنص و  کالما  یزیمم  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( فانصا دک  یبیرقت 3500  دادعت 

1101005638000027 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دحاو 3500 دادعت : 

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

یبیرقت دادعت  هب   ) یکیزیف هدنورپ  یکینورتکلا و  ویشرآ  و  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  هاگیاپ  داجیا  ییفنص و  کالما  یزیمم  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  هراشا  ءاهب  مالعتسا  رد  هک  یدراوم  هب  هجوت  اب  فانصا ) دک   3500

3163944447 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  هردمرگ  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36101201-021  ، 36101201-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36105710-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحم یلحم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

یکیزیف یکیزیف هدنورپ   هدنورپ وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   ( ( GISGIS  ) ) ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا وو   ییفنص   ییفنص کالما   کالما یزیمم   یزیمم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ینابیتشپ  اب  ینامزاس  عماج  یموب  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003372000017 زاین :  هرامش 

یکشزپماد هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  یتساوخرد  مالقا  - 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-- 5 ......تسا روضح  ینابیتشپ  بصن و  -- 4 هنایار یفنص  ماظن  رد  تیوضع  -- 3  .... کی هبتر  زوجم  هس  لقادح  یروهمج 2 -- تسایر  اتفا  زوجم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  رب  اهناتسرهش  لک و  هرادا  رد  یروضح  یزادنا  هار  بصن و  -- 6 .تسا یمازلا  ربتعم  یگدنیامن  یهاوگ  نتشاد 

6715848345 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  - مج ماج  راولب  ( تفن  ) نارادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358864-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355633-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5947802WIN تکرح نیح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  زا  یرادرب  رهب  اتید و  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و 
تازیهجت ضیوعت  ریمعت و  هیهت 

هحفص 29) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457872 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ تلو  اگم  سنارت 40 یاهنف  لرتنک  ولبات  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ تلو   تلو اگم   اگم 4040 سنارت   سنارت یاهنف   یاهنف لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2424

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

یبونج 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  لوا  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرح لاح  رد  نیزوت 

1101003599000046 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001867 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9113 لدم امد  ریرب  لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

.دشابیم یمازلا  یتناراگ 
06134177102

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریرب ریرب ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Proximitor seismic/ Proximity Probe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(vibration monitoring system)

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )
1101096783000360 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   EMERSON یتراجت مان   EZ1000 لدم ییاج  هب  اج  شزرل و  گنیروتینام  متسیس  یتیمیسکارپ  روسنس  رتروناک  لدبم و  تراک  الاک :  مان 

اکیرمآ هدنزاس  روشک  گرب  یرتویپماک 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاج ییاج هبهب   اجاج   وو   شزرل   شزرل گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ روسنس   روسنس رتروناک   رتروناک وو   لدبم   لدبم تراک   تراک ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) قیرح نالعا  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

1101093984001128 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اهروحم  روبع  زاس  راکشآ  دربراک   TXR-V2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

( اضاقت لماک  حرش  قبط   ) قیرح نالعا  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا 

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلک لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001150 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MSA هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   S_CAP SPARE PART لدم هدش  ژراش  یناشن  شتآ  تیزوپماک  یسفنت  لوسپک  الاک :  مان 

بونج دیراورم  ناراک  زیهجت  هدننک 
ددع 14 دادعت : 

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

نفلت 53183711 .دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدش هدش ژراش   ژراش یناشن   یناشن شتآ   شتآ تیزوپماک   تیزوپماک یسفنت   یسفنت لوسپک   لوسپک رلک -  -  رلک لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 2929
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ یاراد  یناراب  قمع 0  اب  تینوی  کر 7  تروپ -  لوزام 4  رواپ و  ینیس و  ددع  ود  هارمه  هب   28u60 لفاک ینیمز  طسوتم  کر  تهج  : اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بسانم هیوهت  اب  تروپ  لوژام 4  و 

1201001186000274 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هامود  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاسریز هکبش  هب  لاصتا  کساج و  هگنلردنب و  زکرم   LAN هکبش یرارقرب  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001643 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 2 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی هجو  تخادرپ  سامت 09353347445- هرامش  -CISCO WS-C2960X-24PS-L هدش هتساوخ  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رواپ   رواپ یاراد   یاراد یناراب   یناراب   00 قمع   قمع اباب   تینوی   تینوی کرکر  77   تروپ -  -  تروپ   44 لوزام   لوزام وو   رواپ   رواپ وو   ینیس   ینیس ددع   ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب     2828 u60u60 لفاک   لفاک ینیمز   ینیمز طسوتم   طسوتم کرکر   ناونع : : ناونع
بسانم بسانم هیوهت   هیوهت اباب   تروپ   تروپ   44 لوژام   لوژام

3030

زکرم زکرم   LANLAN  هکبش هکبش یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تسا  یضرف  دک  ناریا   - یلخاد هکبش  ناربراک  یارب  تنیالک  وریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000100 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس اوآ  نیت  هدننک  هضرع  عجرم   CENTERM هدنزاس عجرم   GM800 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

هاگتسد 92 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: 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 یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گراخ هریزج  یادهش  هاگدورف  رد  یصصخت  ینف  تایلمع  / ییاوه کیفارت  تاعالطا  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002454 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/04/23 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک هب  زاین  لاوس و  ماهبا ، هنوگره  تروص  رد  طیارش  نیدجاو.تسا  هدیدرگ  مالعا  تسویپ  هب  هصقانم  رد  تکرش  تهج  زاین  دروم  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنریگب سامت  ریز  یاه  نفلت  هرامش  اب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا 

یلخاد 22130 و 22149  07733823671 - 09173422704

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

36362698-031  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تسا   تسا یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا  - - یلخاد یلخاد هکبش   هکبش ناربراک   ناربراک یارب   یارب تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 3232

هاگدورف هاگدورف ردرد   یصصخت   یصصخت ینف   ینف تایلمع   تایلمع // ییاوه ییاوه کیفارت   کیفارت تاعالطا   تاعالطا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  دیرخ.یتناراگ  یاراد  یلصا و  سنج  .SEW 165CB -TG لباک بای  جوز  هکبش و  لباک  رتست.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحت  زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دات

1101090614001110 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان   NB131 لدم یتارباخم  هکبش  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هتفه ود  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.یتناراگ  یاراد  یلصا و  سنج  .SEW 165CB -TG لباک بای  جوز  هکبش و  لباک  رتست.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SEW 165CB -TGSEW 165CB -TG لباک   لباک بای   بای جوز   جوز وو   هکبش   هکبش لباک   لباک رتست   رتست ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  نیبرود )  ) یریوصت تراظن  تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000082 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریوصت تراظن  تخاسریز  تازیهجت  تهج  تسویپ  کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  دشاب و  یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  یزاسوراد  هدکشناد  نیبرود ) )

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت 
دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-335-712 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ نتنآ  هارمهب 6 تاو  کی  دناب  لوف  رتیپیر  لماک  جیکپ  - لانگیس هدننک  تیوقت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت و5947629 لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر 
رپمآ 127 روتپادآ 3 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( نیبرود نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3535

یجورخ یجورخ نتنآ   نتنآ 66 هارمهب   هارمهب تاو   تاو کیکی   دناب   دناب لوف   لوف رتیپیر   رتیپیر لماک   لماک جیکپ   جیکپ -- لانگیس لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تساوخرد5947723 قباطم  ( DLP  ) هداد تشن  زا  یریگولج  راکهار  رارقتسا  نیمات و  هحفص 13)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5947976 نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هحفص 13)هعسوت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلحم5947990 هکبش  تخاس  ریز  هحفص 13)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق دقع  قیرط  زا  یتعنص  رگشیامن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000128 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 55 زیاس  55LV35A لدم لاووئدیو  یرس  یتعنص  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یرابجا  یراک  هموزر  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  ددجم  یراذگراب  زاجم و  نابحاص  طسوت  دانسا  ءاضما  دیئات و 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق دقع   دقع قیرط   قیرط زازا   یتعنص   یتعنص رگشیامن   رگشیامن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت ضیوعت  ریمعت و  هیهت   WIN تکرح نیح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  زا  یرادرب  رهب  اتید و  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000126 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یهجت ضیوعت  ریمعت و  هیهت   WIN تکرح نیح  رد  نیزوت  یاه  هناماس  زا  یرادرب  رهب  اتید و  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ و  1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ، اضما  رهم و  تسیاب  یم  تمیق  دروآرب  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تمیق 

 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس5947892 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تازیهجت تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت   WINWIN  تکرح تکرح نیح   نیح ردرد   نیزوت   نیزوت یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادرب   یرادرب رهب   رهب وو   اتید   اتید طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 47 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ 127 روتپادآ 3  ددرت و  لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097847000002 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
رپمآ 127 روتپادآ 3  ددرت و  لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
NO 80 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک حرش  - ینالغب 2278-07731312253 نفلت - دریذپیم تروص  دک  ناریا  تفایرد  زا  سپ  الاک  دیرخ  - ددرگ یراددوخ  یلام  داهنشیپ  هئارا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگ هدننک  نیمات  زا  دک  ناریا  تفایرد  تهج  افرص  - دشابیم تسویپ 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ  127127 رپمآ روتپادآ  33   روتپادآ وو   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یتینما   یتینما حطس   حطس اقترا   اقترا تهج   تهج یتینما   یتینما لمکم   لمکم (( SecureI /02SecureI /02 )) یتینما یتینما هلر   هلر ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 47 ھحفص 30 
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ تیحالص  نیعت  همانیهاوگ  راک و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  / تسویپ راک  حرش  قبط  سناژروا  یقرب  کیتاموتا  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  / یمازلا
1101095112000621 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ / یمازلا راکنامیپ  تیحالص  نیعت  همانیهاوگ  راک و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  / تسویپ راک  حرش  قبط  سناژروا  یقرب  کیتاموتا  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنا زا  سپ  هام  ود 

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سناژروا سناژروا یقرب   یقرب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 47 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلول لایسکاوک و  یشک  لباک  هب  زاین  .هطوبرم   DVR هارمه هب   HD وبروت هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 20  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هشقن  قبط  یششک  یاه  یطوق  بصن  یشک و 

1101094897002403 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

لصاح سامت  ای 82032065  نفلت 82032012  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  زا  لبق  دیدزاب  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هدهاشم  تسویپ  هشقن  دامرف -

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هناماس5947892 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 17) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5947949  DVR هارمه هب   HD وبروت هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 20  هار  هحفص 31)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هطوبرم هطوبرم   DVRDVR هارمه   هارمه هبهب     HDHD وبروت وبروت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 47 ھحفص 32 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  چنیا  چنیا و 1  ولو 1/2 لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشابیم رظن  دم 

1101093023000703 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 
بونج زبس  حول  هدننک 

تس 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

دک5947694 ناریا  تسویپ  ( مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  چنیا  چنیا و 1  ولو 1/2 لاب 
 ( دشابیم رظن  دم  مالعتسا  مرف  قبط  الاک  دشابیم  هباشم 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

5948354fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دمدم مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط الاک   الاک دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   ( ( تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چنیا   چنیا   11 وو   چنیا   چنیا 1/21/2 ولو   ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع
 ( ( دشابیم دشابیم رظن   رظن

4242
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت و5947629 لرتنک  متسیس  یتینما  حطس  اقترا  تهج  یتینما  لمکم  (SecureI/02) یتینما هلر 
رپمآ 127 روتپادآ 3 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 29) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5947695 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  زا  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5948144 لرتنک  ( تیگ هچراپکی ( متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  ، بصن ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 11) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دک5947694 ناریا  تسویپ  ( مالعتسا  مرف  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  چنیا  چنیا و 1  ولو 1/2 لاب 
 ( دشابیم رظن  دم  مالعتسا  مرف  قبط  الاک  دشابیم  هباشم 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح5948052 نالعا  زاس  هحفص 21)راکشآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5948354fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داتس5948242 دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5947957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم تازیهجت و  یرادربملیف و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005057000020 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یرنه  هزوح  هدننک :  رازگرب 
نیبرود زنل   ، UV زنل ظفاحم   ، sandisk لدم گیگ  مر 64  یرطاب و  فیک و   ، زنل 1ق35 تاقلعتم ، هارمه  هب   canan 400D لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  هاگتسد   2 - 

ددع نیبرود 2  هیاپ  هس  ددع ،  کی   eflens24/70 type 111f:2/8 لدم
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

فیدر  3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف هیوست  تخادرپ و  لحم .  رد  لیوحت  دنشاب .  دات  دروم  یلصا و  یتناراگ  یاراد  دیاب  تاقلعتم  اهالاک و  هیلک  تسا .  دودرم  هباشم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 15 

1599713111 یتسپ :  دک  یرنه ،  هزوح ی  ظفاح  هب  هدیسرن  هیمس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84172120-021  ، 84172118-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84172118-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5947949  DVR هارمه هب   HD وبروت هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 20  هار  هحفص 31)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5947957 تازیهجت و  یرادربملیف و  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5948038( نیبرود  ) یریوصت تراظن  تخاسریز  هحفص 23)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسب5948111 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت وو   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبآ زمرت  نغور  - یرتیل هکشب 208 کی  دادعت  نارهب   140 هدند نغور  _ یرتیل هکشب 208 کی  دادعت  نارهب   20w50 روتوم نغور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  تبث  هباشم  دک  ددع  مادک 10  ره  درز  و 

1101091319000115 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناور نشور  یتراجت  مان   Lit 208 یزلف هکشب  هداس  هدند 140  نغور  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارطق یزلف  هکشب   Lit 208 مجح  SC/CC 20W50 روتوم نغور  الاک :  مان 

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

سراپ رخاف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  تپ  سنوموک  تپا  یتراجت  مان   cc 250 یکیتسالپ فرظ   DOT 3 درز زمرت  نغور  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سراپ رخاف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  تپ  سنوموک  تپا  یتراجت  مان   cc 250 یکیتسالپ فرظ   DOT 4 یبآ زمرت  نغور  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز وو   یبآ   یبآ زمرت   زمرت نغور   نغور -- هدند هدند نغور   نغور  _ _ روتوم روتوم نغور   نغور ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 47 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3a9alrtlflcu4?user=37505&ntc=5948069
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5948069?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

194-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 19   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 19   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948251 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 11   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 1.750.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

شترا راولب  هیمورا -  : سردآ : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
ناتسا قرب  یورین  عیزوت  تکرش  .شترا  مانمگ - نازابرس 

سامت 1456 زکرم  یلخاد 4397 و   0443110 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir WWW.Waepd.ir

:: 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

درز5948069 یبآ و  زمرت  نغور  - هدند نغور   _ روتوم هحفص 35)نغور  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5948251MSA یزاس هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 35)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

MSAMSA  یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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رون مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5948176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلفو  - نس دراه  - رورسدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090401000023 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  36 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126128155: هدازرگسع یاقآ  اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج   - تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23322958-021  ، 23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شلفو5948176 نس -  دراه  رورس -  هحفص 37)دراه  رورس  ( رورس

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

5948354fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 7)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شلفو شلفو نسنس -  -  دراه   دراه رورس -  -  رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 4646

لنپ لنپ -- چیووس چیووس -- جیگ جیگ  - - تاتسومرت تاتسومرت -- نفنف -- روتومورتکلا روتومورتکلا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006231 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یزوریف دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   FTK 8072 لدم هنایار  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 

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

سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
چیوس

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

چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یرن هدند  رس  کی  طبار و  رس  کی  لاصتا  عون   63x63 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  رزیار  اب  دنلب  هتسد  ولو  تیگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 

رواخ سراپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 6 راشف
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  الاک :  مان 

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

روباشین ورشیپ  تراپ  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  سراپ و  وژپ   xu7 لدم مانید  درگزره  یدیمآ  یلپ  یلوپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اتنپس تعنص  راود  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان  یتعنص  روتومورتکلا  یدالوف 6307  گنیربلب  الاک :  مان 

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

اتنپس تعنص  راود  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   FAG یتراجت مان  یتعنص  روتومورتکلا  یدالوف  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییاج5948250 هب  اج  شزرل و  گنیروتینام  متسیس  یتیمیسکارپ  روسنس  رتروناک  لدبم و  هحفص 17)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

لنپ5948259 - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - هحفص 38)روتومورتکلا روسنس  ( روسنس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DARAB-41-1117283 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5948358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنلکالا چیئوسورکیم  شیاس  دض  لپوکومرت  رکرب  تیئوکرس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5948038( نیبرود  ) یریوصت تراظن  تخاسریز  هحفص 23)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یگنلکالا5948358 چیئوسورکیم  شیاس  دض  لپوکومرت  رکرب  هحفص 40)تیئوکرس  چیئوس  ( چیئوس

یگنلکالا یگنلکالا چیئوسورکیم   چیئوسورکیم شیاس   شیاس دضدض   لپوکومرت   لپوکومرت رکرب   رکرب تیئوکرس   تیئوکرس ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 47 ھحفص 40 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5947712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  چوس  ما  یو  یک  اوامیس SIM-F63 و  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000858 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدنزاس  عجرم  اوآمیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SIM-M83 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد رد  هدش  جرد  ربتعم  یتناراگ  اب  ههامکی  تخادرپ  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ5947712 اب  تسویپ  تسیل  قبط  چوس  ما  یو  یک  اوامیس SIM-F63 و  تنیالک  نیت 
یتساوخرد

هحفص 41) چوس  ( چوس

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

یتساوخرد یتساوخرد یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چوس   چوس ماما   یویو   یکیک   وو     S IM-F63SIM-F63  اوامیس اوامیس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 47 ھحفص 41 
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ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093863000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948118 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  نامتخاس  سنارفنک  وئدیو  یریوصت  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رود هار  زا  سنارفنکوئدیو  یریوصت  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ ، هدرشف  روطب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یزکرم نامتخاس 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

ناریزو )  تایه  هبوصم 1394/09/29  یتلود (  تالماعم  یارب  نیمضت  همان  نآ  ربتعم  نیماضت  زا  یکی  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس کالپ 29  دنپس  شبن  یدضع )  یبونج (  نابآ  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  نارهت :   ، 1598753113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک تاکرادت  دحاو  هقبط 4  زاگ  جرب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  هدرشف  روطب  یا  هلحرمود  لوا - تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948133 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  نامتخاس  رود  هار  زا  سنارفنک  وئدیو  یریوصت  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لایر درایلیم  دروآرب 15  - 

( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همانتنامض  لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

الاک تاکرادت  دحاو  مراهچ  ناریا ط  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  شبن خ  یبونج ) نابآ   ) یبونج یدضع  دیهش  خ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5947957 تازیهجت و  یرادربملیف و  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 5050

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس رود   رود هار   هار زازا   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 47 ھحفص 42 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یریوصت5948118 یتوص  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
سنارفنک وئدیو 

هحفص 41) توص  ( توص

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

رود5948133 هار  زا  سنارفنک  وئدیو  یریوصت  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یزکرم نامتخاس 

هحفص 41) توص  ( توص

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

مرهج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000051 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  دیلک  هحفص  روتینام و   . سیک - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  8 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  رابنا  ات  اه  هنیزه  هیلک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  بافکت  قبط  سانجا  دوش  یم  نیمات  هدنشورف  کی  زا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانجا هارمه  ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 47 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/udk6n5bt763ka?user=37505&ntc=5947732
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5947732?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام - یس یپ  ینیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000798 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( REDSTAR-(S/B2006 لدم یکشم  یا -  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37285019-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرگ یعامتجا  نیمات  ینیمخ  ماما  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5948077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام -- یسیس یپیپ   ینیم   ینیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

هنایار هنایار سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تستس   -- PCPC  هنایار هنایار سیک   سیک یناگیاب - - یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا رتویپماک - - رتویپماک رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 5454

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یاهالاک 

.دنشاب یم  مالعتسا  نیا  رد  تکرش  هب  زاجم  ناتسلگ  ناتسا  لخاد  یاهتکرش 
1101006002000001 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   DCP 135 C لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   WINTEC یتراجت مان   ICI-PCG41 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

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

انیت هدننک  هضرع  عجرم   COUSO هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   GKM-J70WT لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  هامکی  زا  سپ  طبریز  ناسانشراک  راد و  رابنا  دات  زا  سپ  روتکاف  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  زکرم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 

4917749153 یتسپ :  دک  تلادع 21 و 23 ،  نیب  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32353190-017  ، 32330070-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362010-017 :: 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

روتینام5947732 سیک و  هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5948020 - یس یپ  ینیم  هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5948077 سوم  دروبیک و  تس  -PC هنایار سیک  یناگیاب - یا و  هناخریبد  رنکسا  رتویپماک - هحفص 43)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

ییاج5948250 هب  اج  شزرل و  گنیروتینام  متسیس  یتیمیسکارپ  روسنس  رتروناک  لدبم و  هحفص 17)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 1 =SSD M2 1TB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت =POWER 700W

دادعت 1  = میساب KB&MOUSE
1201094162000080 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دادعت 1 =SSD M2 1TB - 
1 دادعت =POWER 700W

دادعت 1  = میساب KB&MOUSE
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  راب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دادعت 59476751  = میساب KB&MOUSE 1 دادعت =POWER 700W 1 دادعت =SSD M2 1TB(45 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5947695 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  زا  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5947732 سیک و  هحفص 43)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یاه5947831 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5948183 هحفص 13)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

11 دادعت   دادعت  = = میساب میساب KB&MOUSEKB&MOUSE  11 دادعت دادعت ==POWER 700WPOWER 700W  11 دادعت   دادعت ==SSD M2  1TBSSD M2  1TB ناونع : : ناونع 5555

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 " ) " ) 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  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5948038( نیبرود  ) یریوصت تراظن  تخاسریز  هحفص 23)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرادرهش5948080 نکاما  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

دادرارق5947698 دقع  قیرط  زا  یتعنص  رگشیامن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)دیرخ ،  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات
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