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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشجنپ  33   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   165,670هکس , 000165,670 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما349,510349,510رالد تاراما مهرد   96مهرد , 16096 , 160

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس ,970 , 000156 ,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس239,300239,300رالد سیئوس کنارف   376,200376کنارف ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,200هکس , 00089,200 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,400267,400رالد ناتسبرع لایر   94,48094,480لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,200هکس , 00059,200 , وروی000 368وروی ژورن780368,780, ژورن نورک   35,70035,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,15,055,00015یالط سیلگنا055,000 سیلگنا دنوپ   428دنوپ ,680428 نپاژ680, نپاژ نینی   دصکی   256دصکی ,0 10256 , 0 10

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7171 ))

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

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

زا 79 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

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

زا 79 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( 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  • 61

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوراتشن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093547000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5980524 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دروآرب  قباطم  یزاسرهش  عماج  رازفا  مرن  کینورتکلا و  ویشرآ  هارمهب   GIS کالما و یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  دوراتشن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دروآرب  قباطم  یزاسرهش  عماج  رازفا  مرن  کینورتکلا و  ویشرآ  هارمهب   GIS کالما و یزیمم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/09/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دوراتشن یرادرهش   ، 4683139377 یتسپ :  دک  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهتیاس5979096 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع 
طبترم نکاما  و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیاس5980601 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپو یرادهگن  تایلمع 
طبترم نکاماو  اه 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا رازفا مرن   مرن وو   کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هارمهب   هارمهب   GISGIS وو   کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000795 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0031320080140001DT1 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-00801

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

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

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

2001097587000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: PLC SIEMENS دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 0149020  هرامش  هب   R9/401/11 هصقانم هب  طوبرم 

مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

ـ  یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  ردنب  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن هاگشیالاپ 

:: 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

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

P/F: PLC S IEMENSP/F: PLC S IEMENS دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 79 ھحفص 6 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5980486?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097587000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاضاقت 0049085  هرامش  هب   R9/401/19 هصقانم هب  طوبرم 

مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

ـ  یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  ردنب  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن هاگشیالاپ 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ba24.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزئاح زا  دیامنیم ؛ رازگرب  یمومع  هصقانم  ریز  لودج  رد  هدشدای  تاصخشم  اب  ناسر  لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  نیمأت  یارب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن عوجر  دوخ  تکرش  رهم  همان و  یفرعم  اب  هصقانم  رد  تکرش  مزال  کرادم  ذخا  یارب  ات 1401/09/05  دوشیم  توعد  طیارش 

هدش  بصن  دراه  تیابارت  کی  هارمه  هب  وردوخ  یصاصتخا  ردروکر 
EN50155 درادناتسا اب  وردوخ  تهج  هتسبرادم  نیبرود 

رد  Popup ای مرالآ  تیصاخ  یاراد  لاعف و  سنسیال  ( 40  ) هطوبرم یاه  سنسیال  هیلک  هارمه  هب  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  لماش   kedacom VS لماک متسیس 
هطوبرم لحم  هب  وردوخ  ندیسر  ماگنه 

نویزیولت  ددع  هب 4  لاصتا  تهج   VMS متسیس اب  ناوخمه  یرازفا  تخس  ردکید 
 Enterprise عون زا  دراه  تیابارت  هارمه 80  هب  لرتنک  قاتا  رد  ریواصت  نامزمه  دروکر  تهج   VMS هب لاصتا  تیلباق  اب   IPSAN متسیس

LCD 10 inch ددع ود  یطابترا و  یاهلباک  هارمه  هب  نادرگریژآ  نیبرود و  ددع  بصن 5  تهج  یصاصتخا  هیاپ  باق و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ فجن  مناخ  هقبط 4 - هدنیآ -  جرب  یلامش - یالدنام  نوسلن  راولب  یادتبا  - یلامش سردم  هارگرزب  هب   :: 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

P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEMP/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM  دیرخ دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

ناسر ناسر لوپ   لوپ یاهوردوخ   یاهوردوخ یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 79 ھحفص 7 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094842000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش دیدزاب  تعاس 16:15 -  ات  زا 1401/9/2   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/9 یلا 12  تعاس 8 

مج ماج   :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980572 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   تعاس 10 -  یهیجوت 1401/9/12  هسلج   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 11

نزاخم و هطوحم  اه ، نامتخاس  یئانشور  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  نزاخم ، زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاچ قرب  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاریمعت  یرادهگن و  یرارطضا ، قرب  یاهروتارنژ  لزید  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت 

قرش هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  هزوحرد  برش  بآ  یاه 

دزن یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  ای  یکناب  کچ  تروص  هب  لایر   3,631,613,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  دک 847 -... شیرجت  هبعش  ناماس  کناب 

باجح  نابایخ  یمطاف  نابایخ  رد  عقاو  تکرش  یاهدادرارق  رتفد  یهیجوت  هسلج   :: سردآ سردآ
باجح نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  تکرش  یزکرم  هناخریبد  لیوحت 

0211456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

،، اهاه نامتخاس   نامتخاس یئانشور   یئانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن نزاخم ، ، نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا وو   یکیناکم   یکیناکم تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یرارطضا ، ، یرارطضا قرب   قرب یاهروتارنژ   یاهروتارنژ لزید   لزید تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن اهاه ، ، هناخ   هناخ هبملت   هبملت وو   نزاخم   نزاخم هطوحم   هطوحم

هاچ هاچ قرب   قرب ولبات   ولبات تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن اهاه ، ، هناخ   هناخ هبملت   هبملت
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دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093750000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979273 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم  ویشرآ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یلم ویشرآ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   830,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم  ویشرآ  نامتخاس  قیرح  افطا  مالعا و  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یلم  هناخباتک  دنسا و  نامزاس   ، 1538633311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

یکناویا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16:30   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 16:30   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979981 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  تاجن و  یناشنشتآ  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 39/000/000/000 ر  دروارب : 

یسمش  هام   5 نامیپ :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/950/000/000 نیمضت : 

لایر  850/000 دیرخ : 

نانمس یکناویا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  صاخ ) یماهس  ) نانمس یکناویا  دیدج  رهش  دهشم  نارهت  هداج  رتمولیک 55   :: سردآ سردآ

02334521770-71 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02334521772 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5980605WASH WATER AND PROCESS WATER PH وش  - فک  یکیفارت - مئالع 
MAGNESIUM روتکلفد -  دار  قرو و  یموینیمولآ -  یراک  قیاع  قرو   - NEUTRALIZER

AL.HYDROXIDE CARBONAT HYDRAT-DHT4A

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

قیرح قیرح افطا   افطا وو   تاجن   تاجن یناشنشتآ   یناشنشتآ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KVW CONSOLE چیئوس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

88641031  - 09129348336 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tamin@mci.ir-m.khaleghi@mci.irسکف 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

اهتیاس5979096 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع 
طبترم نکاما  و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979095 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 500 هب  یدورو  راولب  ییانشور  رتم و  ولیک  لوط 8/1  هب  تلو  ولیک  قرب 20 طسوتم  راشف  هکبش  کی  زاف  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  12097402886 دروآرب :

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابع ردنب  ناگزمره -  ناریا -  یمالسا  یروهمج   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVW CONSOLEKVW CONSOLE  چیئوس چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

رتم رتم 500500 لوط   لوط هبهب   یدورو   یدورو راولب   راولب ییانشور   ییانشور وو   رتم   رتم ولیک   ولیک   8/18/1 لوط   لوط هبهب   تلو   تلو ولیک   ولیک 2020 قرب   قرب طسوتم   طسوتم راشف   راشف هکبش   هکبش کیکی   زاف   زاف یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

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

لوا تبون  ناوخارف  هیحالصا  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/9/5هرامش زور  تدم 8  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979350 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینسمم ناتسرهش  رانک  هرق  ییاتسور  هار  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نابهتسا جیا - روحم  یزاسهب 

بوقعی رصق  روحم  تنایراو  حالصا  عطاقت و  یهدناماس 
هدش دیدجت  ناتسا  یبونج  یاهروحم  هدش  یدنب  هتسب  یا  هسیک  درس  تلافسآ  دیلوت  حلاصم و  مامت  هیهت 

هدش دیدجت  سراف  ناتسا  یاه  هداج  حطس  لیس  بارکسا  تایلمع  یارجا 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  سراف  ناتسا  یلامش  یاهروحم  تهج  هدش  یدنب  هتسب  یا  هسیک  درس  تلافسآ  حلاصم  مامت  هیهت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88969737 مان تبث  رتفد  ، 27313131: سامت زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir و iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5979769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  نزکمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  یاهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 23/493/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درس درس تلافسآ   تلافسآ دیلوت   دیلوت وو   حلاصم   حلاصم مامت   مامت هیهت   هیهت روحم -  -  روحم تنایراو   تنایراو حالصا   حالصا وو   عطاقت   عطاقت یهدناماس   یهدناماس روحم -  -  روحم یزاسهب   یزاسهب ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
لیس لیس بارکسا   بارکسا تایلمع   تایلمع رذگ -  -  رذگ رانک   رانک یزاسهب   یزاسهب امنبآ - - امنبآ هینبا   هینبا لیمکت   لیمکت لپلپ -  -  لیمکت   لیمکت ینف -  -  ینف هینبا   هینبا ضیرعت   ضیرعت وو   تیبثت   تیبثت هدش -  -  هدش یدنب   یدنب هتسب   هتسب یایا   هسیک   هسیک

111 1

نزنز کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   یاهعطاقت   یاهعطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هینبا نیون  هسسؤم  ص )  ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  جرد  زا   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5980369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد عقاو  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تاموزلم و  هیهت  یکیفارت و  تازیهجت  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یاهولبات  لیردراگ  یارجا  بصن و  هیهت   ، تایلمع یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرپ  دیدج  رهش  زاف 11 

زاف 11 سیدرپ -  دیدج  رهش  نارهت -  ناتسا  راک  ماجنا  لحم 
دادرارق داقعنا  یاضما  نامز  زا  یسمش  هام   2: تیلاعف تدم 

 - تابلاطم زا  رسک  دیسر  ای  یدقن  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 7.100.000.000  تنامض  غلبم  ربتعم - همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  ناوخارف  یاه  یهگآ  هنیزه  تخادرپ 

اه و نامیپ  روما  دحاو  هینبا  نیون  هسسوم  یزار  تسوپ  ناتسرامیب  هژورپ  روپاش  هچرازاب  زا  رت  ناپ  یمالسا  تدحو  نابایخ  نارهت  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
تاصقانم

یرادملع سدنهم  یاقآ   09198001928 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش ات  لوا  پاچ  رشن  خیرات  زا   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980563 :: هرازه هرازه لیوحتدکدک   خیرات  زا  سپ  تعاس  فرظ 72   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزیناکم  تلافسآ  شخپ  لمح و  هیهت ، هدش  ضیرعت  عطاقم  رد  ناراهب  راولب  یهدناماس  - 

رهش  حطس  یبذج  یاه  هاچ  یحطس و  یاهبآ  تیاده  یروآ و  عمج  - 
 ..... قطانم 1 و 2 یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  - 

لایر دانسا 2.000.000  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی یفنم  هقبط  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هارراهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف  سردآ   :: سردآ سردآ

ای 0263667339 یلخاد 158  02636658111 :: نفلت :: setadiran.ir SHAHRDARIFARDIS.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طخطخ یارجا   یارجا وو   تاموزلم   تاموزلم هیهت   هیهت وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هیهت   هیهت  ، ، تایلمع تایلمع ناونع : : ناونع
رباعم رباعم یشک   یشک

1313

وو ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ رهش -  -  رهش حطس   حطس یبذج   یبذج یاه   یاه هاچ   هاچ وو   یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج راولب - - راولب یهدناماس   یهدناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تیریدم تیریدم وو   یشزرو   یشزرو هعومجم   هعومجم لیمکت   لیمکت لاکیزوم -  -  لاکیزوم امنبآ   امنبآ ثادحا   ثادحا یکیفارت -  -  یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب

هدایپ هدایپ رباع   رباع لپلپ   یتاغیلبت   یتاغیلبت یاه   یاه ولبات   ولبات زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب قحقح   رذگ -  -  رذگ ریز   ریز ثادحا   ثادحا یرهش -  -  یرهش طابضنا   طابضنا نارحب -  -  نارحب

1414
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف 2001050288000122 - دیدجت - )  ) هزیناکم تلافسآ  شخپ  لمح و  هیهت ، هدش ) ضیرعت  عطاقم  رد   ) ناراهب راولب  یهدناماس  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
ناوخارف 2001050288000123 - دیدجت - ) رهش ( حطس  یبذج  یاه  هاچ  یحطس و  یاهبآ  تیاده  یروآ و  عمج  - 

ناوخارف 2001050288000124 - دیدجت - ) قطانم 1 و 2 ( یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  مئالع  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  - 
ناوخارف 2001050288000125 - دیدجت - ) یتسردنت ( کراپ  لاکیزوم  یامنبآ  ثادحا  - 

ناوخارف 2001050288000126 - دیدجت - ) رثوک ( تکرش  نارحب  تیریدم  یشزرو و  هعومجم  لیمکت  - 
ناوخارف 2001050288000127 - دیدجت - ) ) نابرهش )  ) یرهش طابضنا  - 

ناوخارف 2001050288000128 - یتسردنت - ) کرا  یبونج پ  علض   ) سودرف رذگ  ثادحا  - 
ناوخارف 2001050288000003 - رباع -  لپ  یتاغیلبت  یاهولبات  زا  یرادرب  هرهب  قح  هدیازم  - 

...یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نویلیم  دانسا 2  دیرخ  هنیزه  - 

کی یفنم  سیدرف ط  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هارراهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف   :: سردآ سردآ

یلخاد 158 و 0263667339  36658111-026 :: نفلت :: www.setadiran.ir shahrdarifardis.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئالع مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یبذج -  -  یبذج یاه   یاه هاچ   هاچ وو   یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ تیاده   تیاده وو   یروآ   یروآ عمج   عمج راولب - - راولب یهدناماس   یهدناماس ناونع : : - - ناونع
وو رذگ   رذگ ثادحا   ثادحا نابرهش ، ) ، ) نابرهش یرهش (  (  یرهش طابضنا   طابضنا یشزرو -  -  یشزرو هعومجم   هعومجم لیمکت   لیمکت کراپ ،  ،  کراپ یامنبآ   یامنبآ ثادحا   ثادحا ...و   ...و یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ

... ...
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نورام یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مئالع  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
FLOOR WEIGHING وش فک  - 

WASH WATER AND PROCESS WATER PH NEUTRALIZER - 
لنوکنیا 617 لایرتم  اب  روتکلفید  دارو  قرو  - 

یموینیمولآ  یراک  قیاع  قرو  - 
MAGNESIUM AL.HYDROXIDE CARBONAT HYDRAT-DHT4A-

تکرش همان  یفرعم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

 - - یموینیمولآ یموینیمولآ یراک   یراک قیاع   قیاع قرو   قرو  -  - WASH WATER AND PROCESS WATER PH NEUTRALIZERWASH WATER AND PROCESS WATER PH NEUTRALIZER وشوش   - - فکفک   یکیفارت - - یکیفارت مئالع   مئالع ناونع : : ناونع
MAGNESIUM AL.HYDROXIDE CARBONAT HYDRAT-DHT4AMAGNESIUM AL.HYDROXIDE CARBONAT HYDRAT-DHT4A روتکلفد -  -  روتکلفد دار   دار وو   قرو   قرو
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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001509000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5979278 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  تاصخشم  قباطم  مالیا  ناتسا  یلم  کناب  هعبات  دحاو  یدالوف 14  چناپ  لور  یاه  هرکرک  هلاس  هس  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

راک تیفرظ  یاراد  وهینبا  هیاپ 5  یاراد  هدش  تیحالص  دأت  ینامخاس  یاه  تکرش  طسوت  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

ههام  هس  تلهم  اب  لایر  درایلیم  کی  غلبم  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
یتسپ 6931644744  دک  اب  مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  عفنیذ : 

 10861677542 ناریا :  یلم  کناب  یلم  هسانش 
 IR31 0170 0000 0035 8359 7110 05 هطوبرم :  یابش  هرامش 

19:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   ، 6931317446 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001446000253 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب یوضر - ناسارخ  یاهرهش  هب  طبترم  نکاما  اهتیاس و  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20.091.925.000

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر - نیمضت 1.004.600.000 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.abfakhorasanنفلت 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

دحاو دحاو   1414 یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

طبترم طبترم نکاما   نکاما وو   اهتیاس   اهتیاس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخو   تامدخو ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1818
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10:26هرامش  - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

peymanha.piho.ir :: عبنم زاعبنم سپ  زور  ات 15  رثکادح  تعاس 10:26 -   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
مود تبون  یهگآ  جرد 

5979412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآداش ییوراد  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه نامیپ  روما  هقبط 3  کالپ 27  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  رصعیلو  نادیم  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

ای 88892153  83307579 :: نفلت :: Piho.ir SHANA.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

83307243 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001446000253 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980601 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر  ناسارخ  یاهرهش  هب  طبترم  نکاماو  اه  تیاس  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپو یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاراد روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 5 )  لقادح  تاعالطا (  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  -1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دازآ تیفرظ  مزال و  رابتعا 

راک  هرادا  زا  تقوم  همان  ای  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، تارزو  زا  رابتعا  یاراد  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  -2
20,091,925,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,004,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش فدص -  کرهش  یادتیا  دابا -  لیکو  راولب  دهشم -  یوضر -  ناسارخ  ناتسا   ، 9188945356 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 104  - اهدادرارق رتفد  - یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  با و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناسر5980549 لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 5)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ییوراد ییوراد رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

طبترم طبترم نکاماو   نکاماو اهاه   تیاس   تیاس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخو   تامدخو ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپو هناریگشیپو یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع 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 79 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/krl9gajlnyhmv?user=37505&ntc=5979412
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5979412?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3nh4sfrrec3b5?user=37505&ntc=5980601
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5980601?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هاشنامرک ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لپرس ناتسرهش  یرتسگداد   LAN هکبش تازیهجت  یزادنا  هار  دیرخ و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هاشنامرک  ناتسا  لک  یرتسگداد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  باهذ 

1201004065000062 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  تسویپ   PDF لیاف رد  مالقا  یمامت  تسا  رکذ  هب  مزال  باهذ  لپرس  ناتسرهش  یرتسگداد   LAN هکبش یزادنا  هار  دیرخ و  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زین سکاب  نوتسیک  هدش و  ماجنا  راکوت  یشک  لباک  هک  تروص  نیا  هب  تسا  هدش  یزاسزاب  نونکا  مه  بیرخت  لاس 96  هلزلز  رثا  رد  نامتخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یدارم  سدنهم  هرامش.ددرگ 09183399645  یزادنا  هار  بصن و  تسیاب  یم  زین  نامتخاس  نیا  یرونربیف.تسا  هدیدرگ  بصن 

6715669445 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  لک  هرادا  یدهلا - تنب  راولب  - جیسب هار  راهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38252325-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220870-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپرس لپرس ناتسرهش   ناتسرهش یرتسگداد   یرتسگداد   LANLAN  هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   هاشنامرک   هاشنامرک ناتسا   ناتسا لکلک   یرتسگداد   یرتسگداد ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن مادقا   مادقا باهذ   باهذ

2 12 1
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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 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SOFTWARE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001225 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارحص  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یتراظن  متسیس  یتارباخم و  رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناماس هعسوت  نامرآ  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن متسیس   متسیس وو   یتارباخم   یتارباخم رادار   رادار متسیس   متسیس هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2222
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  یباراف  ناتسرامیب  هکبش  ورازفا  تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090106000017 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  یصصخت  ینف و  طیارش  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش قبط   قبط یباراف   یباراف ناتسرامیب   ناتسرامیب هکبش   هکبش ورازفا   ورازفا تخس   تخس ،، رازفا رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یمجح   یمجح هئارا   هئارا یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

2323
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس کناب  ماما  تیاس  رتنس  اتید  هب  تشترز  رتنس  اتید  زا  قباس  داصنقا  رهم  کن  اب  یکناب  ریغ  یزاس  یزاجم  تازیهجت  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش 3 هب 

1201001036000454 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرش 3 هب  هپس  کناب  ماما  تیاس  رتنس  اتید  هب  تشترز  رتنس  اتید  زا  قباس  داصنقا  رهم  کن  اب  یکناب  ریغ  یزاس  یزاجم  تازیهجت  لاقتنا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

عومجم  1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ار  دوخ  تمیق  داهنشیپ  سپسپ  هعلاطم و  ار  تسویپ  تادنتسم  مرتحم  ناگدننکرش  تسا  دنمشهاوخ.دشاب  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  ییاجباج  لحم  زا  دیدزاب  نمض  رد.دنیامن  هئارا  عومجم  کی 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010830 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  خیرات 1401/9/2  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 70.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09125775120 ینارجاهم 81717941 و  یاقآ   :: 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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکناب یکناب ریغ   ریغ یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم تازیهجت   تازیهجت لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 2424

وکسیس وکسیس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013442 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسویپ  مئامض  قبط  تعنص  وترپ  کرام  سناکرف  لرتنک  ویارد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیذخ  هرادا  دحاو 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-369-440585-440584 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  کتف :  یس  لا  یپ  لنپ و  چات  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

طسویپ طسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط تعنص   تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 2626

هاگتسد هاگتسد کیکی   کتف :  :  کتف یسیس   لالا   یپیپ   وو   لنپ   لنپ چات   چات ناونع : : ناونع 2727
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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   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458891 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Endress Hauser راشف یاهرتیمسنارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
12 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

Endress  HauserEndress  Hauser  راشف راشف یاهرتیمسنارت   یاهرتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 06 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  یمالعا  زاین  قباطم  لرتنک  قاتا  رتسا  چرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  هداد  خساپ  زاین  مالعا  کیرد  یتساوخرد  سنج  ملق  یمامت 7 

دامرف دراو  ار  لک  تمیق  امتح  وامتح 
1201001083000259 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش  هداد  خساپ  اج  کی  اه  زاین  همه  تسویپ و  مالعتسا  قباطم  امتح  - 

دوش  ظاحل  لک  تمیق 
تسا دات  دروم  زین  ربتعم  یاهدنرب  ریاس 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگ  راب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدعس سدنهم  یاقآ  یگنهامه 02127822664 

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1299017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

msc _ 1024gc یلرتنک تراک  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

لرتنک لرتنک قاتا   قاتا رتسا   رتسا چرس   چرس ناونع : : ناونع 2929

msc _ 1024gcmsc _ 1024gc یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CTC متسیس RTU تازیهجت هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001303000052 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  متسیس  ردو  لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ،

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CTCCTC  متسیس متسیس RTURTU  تازیهجت تازیهجت هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشاذگ سامت  هرامشودوش  هداد  مالعتسا  طیارش  قبط  یلک  تمیق  - زیربت 1 ولیس نامتخاس  واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09144000346 .تسا یمازلا  لحمزادیدزابدوش 

1101001380000014 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یناشن  شتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000272 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت تاجناخراک  هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   P2021.0 لدم  m^3 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ارات یکینورتکلا  تازیهجت  ینمیا و  یاهمتسیس 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لیوحتدامرفب  سامت  یرون  یاقا  هرامشاب 03134912370  لاوس  تروصرد  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخادرپ 45  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  هنیزه  ناتسرامیب 

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس واهرابنا   واهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لسوریآ   لسوریآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات نامزاس  هیدیما  یدادیلع  هلا  تردق  دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یعامتجا

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  دوش و  یراذگ  تمیق  تاحیضوت  هب  هجوت  اب  دشابیم  هباشمدک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزلف گنلش  کی -  هجرد  سنج  یزاگ  هتسد  ریش 3/4  بصن  هیهت و  تناردیه -  هارمهب  یناشن  شتآ  ریش 11/2  بصن  هیهت و  راکور -  سکاب  ریاف  هبعج  بصن  هیهت و 

یهگا  لصا  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  ...طبار 
1101091209000019 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  هیدیما  یدادیلع  هلا  تردق  دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف - دشابیم یمازلا  یراذگراب  هناماس  رد  دوش و  ءاضما  رهم و  مالعتسا  دانسا  هیلک  - دشاب همان  تنامض  یاراد  تیفیکاب و  کی  هجرد  یناریا  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هاگنامرد  لیوحت  دانسا  هیلکدادرارق  داقعنا  نامز  رد  - دوش یراذگ  تمیق  دادرارق  رد  زیلانآ 

6373177491 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  یوربور  رازاب  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622325-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622254-061 :: 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 افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5980004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج تمیق  امتح.دیئامن  تقد  تسویپ  تسیل  هب  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ تسیل  قبط  ) یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش صخشم  لک  تمیق  مالقا و 

1101001072000199 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ناجنز  نایوپ  هر  هدننک  هضرع  عجرم   DNA یتراجت مان   HELMA لدم قیرح  دض  یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدامآ دوجوم و  مالقا  هیلک  هک  یتروص  رد  افطل  )* .دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  لحم  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دیئامن تمیق  مالعا  دشابیم  لیوحت 

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: 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 دضدض   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هالک   هالک ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ و لیاف   / ههام هس  تخادرپ  تسا /  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  قیرح /  افطا  مالعا و  متسیس  یزادناار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 / دراد تاحیضوت 

1101091201000048 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  یتسویپ  لیاف  امتح   / ددرگ یراذگراب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5980205 مالعا  متسیس  هب  ندرک  لصتم  یدورو و  یقرب  یاهبرد  یزاس  یاهمتسیسدنمشوه  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف  / / ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ تسا /  /  تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   قیرح /  /  قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادناار   یزادناار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
 / / دراد دراد تاحیضوت   تاحیضوت

3636
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

USB روتبادآ یملق و  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000280 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ژویفیرتناس روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یتسویپ  تمیق  داهنشیپ  بلاق  رد  ینف و  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یدشار  سدنهم  هرامش 09192695590  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44108091-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013449 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/11/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مئامض  قبط   KX-TDA0172 کینوساناپ لوژام  تراک /  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

USBUSB روتبادآ روتبادآ وو   یملق   یملق روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

KX-TDA0172KX-TDA0172 کینوساناپ   کینوساناپ لوژام   لوژام تراک -  -  تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ( بصنو تاعطق  مزاول و  هارمه  هب   ) یشک لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تبث 

1101004403001341 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دهشم لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEC11801 درادناتسا هرامش  هرقرق   m 500 لوط  CAT6 SFTP لدم یسم  دلیش  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هرقرق 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث تهج  طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ( بصنو تاعطق  مزاول و  هارمه  هب   ) یشک لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  زور  یط 20  راک  مامتا  زا  سپ  تخادرپ.دشابیم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 3939
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زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهع هب  لاسرا  هنیزه  دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  ، ههام تخادرپ 4  یتسویپ  لیاف  ساسارب  یراذگ  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات 

1101092039000091 زاین :  هرامش 
زگرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-24/ POE لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زگرد رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9491849388 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  بنج  هر – )   ) ینیمخ ماما  نابایخ  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46223738-051  ، 46229801-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223738-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهع دهع هبهب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه دوش   دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ،، ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسارب   ساسارب یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات

4040
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1101001159000183 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TFT7600G2 لدم رورس  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد.دشاب  یم  یروانف  دحاو  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  دیسر  زا  سپ  زور  رثکادح 40  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.دیئامرف  لصاح  سامت  یدادیلع  سدنهم  مناخ  09103120812

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-9824509006-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/09/20هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5979526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم 305305 هقلح   هقلح کیکی   وو   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   1414 وو   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0046506-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم 1401/09/17عبنم  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی ریافیتکر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار هکبش  میسیب  رادیاپ  تاطابترا  یرارقرب  دیدج و  یاه  سناکرف  یزیر  همانرب  میدق و  یاه  سناکرف  فذح  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  قرش  لامش  گنیچاپسید 

1101001123000444 زاین :  هرامش 
ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی ریافیتکر   ریافیتکر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

ییویدار ییویدار هکبش   هکبش میسیب   میسیب رادیاپ   رادیاپ تاطابترا   تاطابترا یرارقرب   یرارقرب وو   دیدج   دیدج یاه   یاه سناکرف   سناکرف یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   میدق   میدق یاه   یاه سناکرف   سناکرف فذح   فذح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم قرش   قرش لامش   لامش گنیچاپسید   گنیچاپسید

4444
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یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم 500 هرقرق ددع  کی   NETWORK CABLE CAT6 -4PAIR -PVC -500METER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور  نیمات 3 تلهم 

تسا یمازلا  یقیقح  صاخشا  یداصتقا  دک 
1101091536000238 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمزلا یقیقح  صاخشا  یداصتقا  دک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم  ماجنا  یدعب  تامادقا  دات  زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروص  رد 

دشاب  یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493339-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راددلیش راددلیش   CAT 6CAT 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4545
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رهم یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091180000022 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نفلت و  طوطخ  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000178 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4646

هکبش هکبش وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4747
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000671 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35EBO03 لدم  m 1 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 5 هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ناتسرامیبرابنا  رد  الاک  لیوحت  رتم  دصناپ  cat6-ftp ماکینوی هکبش  لباک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  هدش  هتساوخ  دنرب  طقف  دشابیم  یمازلا  هاگشناد  IT دحاو دات  دشابیم 

6517953371 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  مرا - راولب  یادتبا  مئاق - نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381550-081  ، 38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4848

 ( ( یگناخ یگناخ نفلت   نفلت ییایرد -  -  ییایرد یایا   هراوهام   هراوهام لانیمرت   لانیمرت  ) ) نفلت نفلت یاه   یاه یشوگ   یشوگ یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949
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نفلت یاه  یشوگ  یکدی  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 **** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001223 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-301 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1000 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-302 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-306 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1000 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-303 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   W 36 ناوت  GHz 1/5 سناکرف  MARINESTAR لدم ییایرد  یا  هراوهام  لانیمرت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   SUB-RACK SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  هام  یالاب 1  لیوحت  نامز  یارب  دادرارق  داقعنا 

1101092447001011 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنیوپ نازاس  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   S7 لدم  DCS هدش عیزوت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  هدوب ، یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هکبش5979198 تازیهجت  یزادنا  هار  دیرخ و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هاشنامرک  ناتسا  لک  یرتسگداد 
.دیامن مادقا  باهذ  لپرس  ناتسرهش  یرتسگداد   LAN

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لسکیپاگم5979470 ماد 2  نیبرود  ددع و  لسکیپاگم 2  ماد 4  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5979510 نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 45)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5979761 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 45)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ورازفا5979996 تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  یاهب  مالعتسا 
تسویپ طیارش  قبط  یباراف  ناتسرامیب  هکبش 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکناب5980027 ریغ  یزاس  یزاجم  تازیهجت  هحفص 17)لاقتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5980547msc _ 1024gc یلرتنک هحفص 20)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

سنمیز سنمیز یتراجت   یتراجت مان   مان   S7S7  لدم لدم   DCSDCS هدش   هدش عیزوت   عیزوت لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   SUB-RACK SYSTEMSUB-RACK SYSTEM ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5979232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمآ گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000123 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزیمآ گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5151

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لایر دروآرب 7.750.155.480  ) تسویپ تادنتسم  تاصخشم و  دروآرب  قبط  ییانشور (  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000053 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

راک 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09135030903  هب  ینابش  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار هار ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت هار -  -  هار یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  تسویپ /  لیاف  رد  هدش  یراذگراب  سکع  قبط  /  VILKA , RIOBY دات دروم  یاهکرام  برد  تشپ  یکیلوردیه  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  دشابیم /  هباشم 

1101094897002506 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

دزی ناهام  یدیلوت  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم  هناخزپشآ  تنیباک   in 10 یکیلوردیه کج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  دریگیم / ماجنا  یلام  روما  قیرط  زا  روتکاف  هیوست  دشابیمن /  رودقم  یدقن  دیرخ  ههام / کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدعب 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برد برد تشپ   تشپ یکیلوردیه   یکیلوردیه کجکج   ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  هگرب  قباطم 

1101004185000067 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
03432234763 .تفرگ / دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501139075427 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/09/02 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/0515:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/09/05عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979475 :: هرازه هرازه 1401/09/0608:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  تشه  گنیکراپ  هژورپ  تهج  پآ  لور  برد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع نامزاس  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 --- کیتاموتا یکینورتکلا  یاه  برد  ناگدنشورف -   1

یتظافح یاه  متسیس  ناگدنشورف -   2
ناگیار دانسا :  هنیزه 

05131297910 نفلت  :  هقبط 2    - یرادرهش نارمع  نامزاس  هاگشناد 9- شبن  - ادهش نادیم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

تسویپ تسویپ یاه   یاه هگرب   هگرب قباطم   قباطم چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 5454

گنیکراپ گنیکراپ هژورپ   هژورپ تهج   تهج پآپآ   لور   لور برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 79 ھحفص 42 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سراپ  هاگدورف  یتسویپ )  لیاف  قبط  ناوخ و ....  ( کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000121 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV -LPR PROCESSOR1.1 لدم  VIERA LPR ددرت لرتنک  ناوخ  کالپ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دابآ  سراپ  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دشاب یمن  لوبق  لیاق  ناونع  چیه  هب  هباشم  ربمان  تراپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   ناوخ   ناوخ تراک   تراک ددرت ،  ،  ددرت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 79 ھحفص 43 
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد نارحب 4  عقاوم  رد  کینیلک  ید  قیرح  مالعا  متسیس  هب  ندرک  لصتم  یدورو و  یقرب  یاهبرد  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000077 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سامت   / یمسر روتکاف  هیارا  هدننک /  نیمات  هدهع  رب  لحم  هب  الاک  لمح  عون  ره  دوش .  هدروآ  لمعب  دیدزاب  لحم  زا  یهد  تمیق  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رادرپراک 09127393551 تاسیسات 09124263951 و  لوئسم  موزل  تروص 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   ندرک   ندرک لصتم   لصتم وو   یدورو   یدورو یقرب   یقرب یاهبرد   یاهبرد یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 79 ھحفص 44 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ لیاف  قبط  ....و  ( ناوخ  کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000120 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV -LPR PROCESSOR1.1 لدم  VIERA LPR ددرت لرتنک  ناوخ  کالپ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دشاب یمن  لوبق  لیاق  ناونع  چیه  هب  هباشم  ربمان  تراپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ وو   ناوخ   ناوخ تراک   تراک ددرت ،  ،  ددرت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 79 ھحفص 45 
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تیالو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  - نژیو کیاه  ددع  لسکیپاگم 12  ماد 2  نیبرود  ددع و  لسکیپاگم 2  ماد 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شفنب لاتیجید  نرتسو  تیابارت  دراه 6 
1101095549000455 زاین :  هرامش 

تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2742FWD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T42WD لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایلاد ورین  نایار  یسدنهم  هدننک 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  امتح  هرامش  تاصخشم و  اب  روتکاف  شیپ   - * یکشزپ مولع  هاگشناد  لاور  قبط  ههام  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طابترا سراپ  یلصا  یتنراگ  یاراد  امتح   - * هدننک نیمات  هدهع  رب  زکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

یگنهامه تهج  کمایپ   09366116863

9177899191 یتسپ :  دک  تیالو ،  ناتسرامیب  تیالو - ناتسرامیب  زامن -  راولب  هواک و  دیهش  راولب  عطاقت  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722131-051  ، 38722132-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722132-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   22 ماد   ماد نیبرود   نیبرود وو   ددع   ددع   22 لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 79 ھحفص 46 
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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  اب  دورگنل  یکالما  دیهش  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004854000066 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-3282Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دورگنل رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  مرف  تاصخشم  طیارش و  اب  دورگنل  یکالما  دیهش  هبعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000292 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

یرس  2 دادعت : 
1401/09/08 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  هام  راهچ  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 6060

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیویپ تسیل  قبط  رتخدلپ  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091527000006 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دشاب ناتسرهش  یموب  هدنشورف  یدقن  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریصن تسارح 09163635224 هیدات  راک و  نایاپ  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  یهد  تامدخ  رطاخب  دشاب  ناتسرهش  یموب  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005005000043 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  زاین  دروم  مالقا  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  89 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادنخ 66481895 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1314744513 یتسپ :  دک  کالپ 1270 ،  یزار  رخف  شبن  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66495017-021  ، 66462002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66400730-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6262

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* هدش یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  دافم  قباطم  هتسبادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005082000031 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1008A لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DGS-1008P لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
شهوژپ کینورتکلا  نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DS-781VZML لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   TB 8 تیفرظ لدم 22  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 22 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 13 زیاس یسکلف  یقرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  * تسا یمازلا  یسررب  تهج  تکرش  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا  * هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش هتفرگ  سامت  یروصنم  یاقآ  هرامش 09377524035  اب  یگنهامه  تهج  * دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم  لیمکت و  ار  مالعتسا  مرف  هک  یناگدننک 

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یهاگشناد  داهج  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5979959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه چوس  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005336000005 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دحاو  یروانف  ملع و  کراپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  زاین  حرش  - 

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

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715664494 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هچوک  نمهب  هار 22  هس  - یتشهب دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31031-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31031-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه چوس   چوس نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6565

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 " ) " ) 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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمیدا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش شیاپ  تراظن و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099322000001 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمیدا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یلع هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   LHG5 لدم  GHz 5 سناکرف میس  یب  نتنآ  الاک :  مان 

یدشرا
ددع  2 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   ZIONCOM هدنزاس عجرم   TOTOLINK یتراجت مان   SW804P لدم تنرتا  تروپ  تروپ PoE و 4  لماش 4  تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP54P233-WL لدم لاکتیپا  موز  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 2  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
لباز ناتسچولب ،  ناتسیس و  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9863133569 یتسپ :  دک  یمیدا ،  یرادرهش  معم  نابایخ  یمیدا  رهش  زورمین  ناتسرهش  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32693004-054  ، 32693006-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32692740-054 :: 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

یرهش یرهش شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

ناسارخ یمیشورتپ  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

UT20 / 401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

company (KHPC) is planning to allocate a part of its Uncoated Prilled Urea product in spot form to interested یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
reputabl.companies active in Urea market. Therefore we would like to invite you to submit your mos.competitive proposal

.based on below conditions not later than 08:00 on Saturday,26 November 2022,A.M. Tehran time

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

P.O Box:1413 :: سردآ سردآ
Postal code:9458186111

ناسارخ یمیشورتپ 

:: 98 583 2443523و3133-9858 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

998 583-2443528و3651-3155-9858  + :: سکف :: E-mail:sales@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5980536a part of its Uncoated Prilled Urea product(52 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

هتسبرادم5979761 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 45)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

a part of its  Uncoated Prilled Urea producta part of its  Uncoated Prilled Urea product ناونع : : ناونع 6767

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5979979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزجس ) ناهفصا نان -  روحم  ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000246 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

روحم5979979 ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  هحفص 53)یرادهگن و  )  w imwim

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5979677 واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 24)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5980205 مالعا  متسیس  هب  ندرک  لصتم  یدورو و  یقرب  یاهبرد  یزاس  یاهمتسیسدنمشوه  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روحم روحم ( ( WIMWIM)) تکرح تکرح نیح   نیح نیزوت   نیزوت متسیسس   متسیسس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6868

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 " ) " ) 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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

ناوخ5980080 کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوخ5980257 کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  نودب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 1300  داتس  تیاس  زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشود زور  تعاس 1300  تیاغل   1401/09/02

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 1300   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980366 :: هرازه هرازه 1401/95 و 1401/96 ودکدک   یاه (  هصقانم  تکاپ  ییاشگزاب  نام   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنشکی زور  حبص  تعاس 08/30  : داتس هناماس  قیرط  زا  ( 1401/97

هناماس قیرط  زا  قوف  ( 1401/98  ) هصقانم تکاپ  ییاشگزاب  نامز   1401/09/20
هبنشود 1401/09/21 زور  حبص  تعاس 08/30  : داتس

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  دنزگ )  ) هشیپرس هیدسا  روحم  هناخرادهار  ثادحا   1401/95 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  یزرم  هنایاپ  یاهاضف  یرادهگن  تفاظن و  تامدخ  روما  یراذگاو  هصقانم  دیدجت   1401/96

لک  هرادا  یزکرم  ددرت  نوناق  نامتخاس  تهج  هرفن  روسناسآ 8  هاگتسد  کی  ربدراکنآرب و  روسناسآ  هاگتسد  کی  یزادناهار  و  بصن ، ، لمح هیهت   1401/97
نادنبهن  ناتسرهش  یعرف  ییاتسور و  یاهروحم  لیس  پیچ  تایلمع  یارجا   1401/98

راک ماجنا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یاراد  هینبا و  نامتخاس و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  یقوقح  ناراکنامیپ  ( 1401/95 هصقانم (  نارگ  هصقانم  طیارش 
طیارشلا دجاو  یتامدخ  یاهتکرش  ( 1401/96  ) هصقانم دنشاب.یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  هرداص 
طیارش دجاو  رگ  هصقانم  یاهتکرش  هدوب و  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد 

یاراد طیارش  دجاو  یاه  تکرش  ( 1401/97  ) هصقانم .دنشاب  زین  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راک  ماجنا  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد  تسیابیم 
یهاوگ یاراد  تسیبابیم  طیارش  دجاو  رگ  هصقانم  یاه  تکرش  هدوب و  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  تراجت  ندعم و  تعنص ، لک  هرادا  زا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ 

یربارت هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یاراد  یقوقح  ناراکنامیپ  ( 1401/98 هصقانم (  دنشاب  زین  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راک  ماجنا  ینمیا  ربتعم  تیحالص 
دنشابیم هصقانم  ناوخارف  رد  تکرش  هب  زاجم  دازآ  تیفرظ  یاراد  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  راک  ماجنا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یاراد  و 

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

نابایخ دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  سردآ  اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  شبن  یرافغ - 

9-32342137-056 :: نفلت :: http://khorasan-south.rmto.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن ، ، بصن ،، لمح لمح هیهت   هیهت -- یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ یاهاضف   یاهاضف یرادهگن   یرادهگن وو   تفاظن   تفاظن تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو روحم -  -  روحم هناخرادهار   هناخرادهار ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
یعرف یعرف وو   ییاتسور   ییاتسور یاهروحم   یاهروحم لیس   لیس پیچ   پیچ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربدراکنآرب -  -  ربدراکنآرب روسناسآ   روسناسآ هاگتسد   هاگتسد

6969
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5980080 کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناوخ5980257 کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5980366- یزرم هنایاپ  یاهاضف  یرادهگن  تفاظن و  تامدخ  روما  یراذگاو  روحم -  هناخرادهار  ثادحا 
لیس پیچ  تایلمع  یارجا  ربدراکنآرب -  روسناسآ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  و  بصن ، ، لمح هیهت 

یعرف ییاتسور و  یاهروحم 

هحفص 14) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زوا تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ قرب و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000117 زاین :  هرامش 

زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تاو لنپ 12  ددع و  یفقس 50 درگ  تاو  لنپ 12   - رتم قرب 200 لباک 6*3  - رتم نتنآ 400 لباک   - رتم جوزود 250 نفلت  لباک  - رتم رتم 200   3 قیرح 1.5 * نالعا  لباک  - 

ددع 10 رپمآ زاف 40 کت  ظفاحم   - ددع یفقس 40
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 09107110215 ادودح 1  تخادرپ  مالعتسا و  تسویپ  ددرگ و  جرد  روتکاف و  شیپ  هناگادج  تاصخشم  الاک و  دنرب  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لنپ5979194 قرب و  هحفص 8)لباک  قیرح  ( قیرح

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

نامتخاس5979273 قیرح  افطا  مالعا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 8)هصقانم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لنپ لنپ وو   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5979677 واهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 24)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5979695 ءافطا  لسوریآ  هدننک  هحفص 24)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5979911 افطا  نالعا و  متسیس  بصن  هحفص 24)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5979981 افطا  تاجن و  یناشنشتآ  هاگتسد  کی  هحفص 8)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5980004 دض  یناشن  شتآ  هحفص 24)هالک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5980102 / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  قیرح /  افطا  مالعا و  متسیس  یزادناار  بصن و 
 / دراد تاحیضوت  یتسویپ و  لیاف   / ههام هس  تخادرپ 

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5980205 مالعا  متسیس  هب  ندرک  لصتم  یدورو و  یقرب  یاهبرد  یزاس  یاهمتسیسدنمشوه  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

ییوراد5979412 رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  هحفص 15)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5979102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب لوصحم  شورف  دمیا  یاراد  هدنشورف  - ددع کی  دادعت  تسویپ  تاصخشم  قبط  یژولویدار  روتکتد  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050068000094 زاین :  هرامش 

درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   PHILIPS MEDICAL SYSTEMS یتراجت مان  ( PX4343RC(SKYPLATE لدم یفارگویدار  هاگتسد  دربراک  لمح  لباق  لماک  روتکتد  الاک :  مان 

زامیات تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم  هسنارف 
تس 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5980026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یفقسو  لباترپ  نژوردیهزاگ  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000072 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نودار روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یژولویدار یژولویدار روتکتد   روتکتد رواک   رواک ناونع : : ناونع 7171

یفقسو یفقسو لباترپ   لباترپ نژوردیهزاگ   نژوردیهزاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7272

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

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

یژولویدار5979102 روتکتد  هحفص 56)رواک  روتکتد  ( روتکتد

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

یفقسو5980026 لباترپ  نژوردیهزاگ  هحفص 56)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SZM45T-STL2 نیاشناس مشچ  هس  پول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SUNSHINE M - 11 پول نیبرود  و 

1101001434000406 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بط اسیدم  ورسخ  هدننک  هضرع  عجرم   C2.3K لدم یمشچ  ود  پول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماهبا  هنوگ  ره  / یلصا یتناراگ  اب   NEW لانیجروا و الاک  / یفیک لرتنک  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IT):09131137370 ریدم ) یناخیلع سدنهم 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SUNSHINE M -  SUNSHINE M -  1 11 1 پول   پول نیبرود   نیبرود وو     SZM45T-STL2SZM45T-STL2 نیاشناس نیاشناس مشچ   مشچ هسهس   پول   پول ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  ریاشع  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنلب زنل  هارمه  هب   D7500 لدم نوکین  نیبرود 

1101090478000087 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  ریاشع  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نوکین یتراجت  مان   D90 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنلب  زنل  هارمه  هب   D7500 لدم نوکین  نیبرود 

دشاب  یم  ههام  تخادرپ 3 
هرامش 09106040689  اب  یگنهامه  تهج 

دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

6816991451 یتسپ :  دک  ریاشع ،  یادهش  ناتسرامیب  ایبنالا ٰء  متاخ  نابایخ   ٰ بالقنا نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236403-066  ، 33207690-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33207690-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلب دنلب زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     D7500D7500 لدم   لدم نوکین   نوکین نیبرود   نیبرود دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشمو ژارتم  قبط  نیعرس  هداج  لواو  ناغم  هداج  یادتبا  رد  عقاو  یرادرهش  کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  ورین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005315000197 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 2 دادعت : 

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

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

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت ک م ع/1878  / ناو 7700401350 ـ خارف ـی  هگآ  :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/9/16هرامش  - 1401/9/2: نایاپ عورش و  خیرات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم خیرات 1401/09/16عبنم ات  رثکادح   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت اب  هارمه  نکسا  رزیل  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  رد  دوجوم  هحورشم  تاصخشم  قبط 

لایر  436,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 123) یناگرزاب ( هرادا  هناخریبد  یتشهب –  دیهش  نامتخاس  نارهت –  تفن  شیالاپ  تکرش  مق -  میدق  هداج  یادتبا  نارهت –  یناشن :   :: سردآ سردآ

43047 هطوبرم : سانشراک  یلخاد   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5979094SUNSHINE M - 11 پول نیبرود  SZM45T-STL2 و  نیاشناس مشچ  هس  هحفص 15)پول  نیبرود  ( نیبرود

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هبهب   یناسر   یناسر ورین   ورین ناونع : : ناونع 7575

تازیهجت تازیهجت اباب   هارمه   هارمه نکسا   نکسا رزیل   رزیل نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

لسکیپاگم5979470 ماد 2  نیبرود  ددع و  لسکیپاگم 2  ماد 4  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5979510 نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 45)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنلب5979711 زنل  هارمه  هب   D7500 لدم نوکین  نیبرود  دشاب  یم  هباشم  هحفص 15)دک  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5979748 نیبرود  متسیس  زاین  دروم  هحفص 45)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5979761 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 45)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه5979959 چوس  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش5980199 کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  هحفص 15)ورین  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت5980446 اب  هارمه  نکسا  رزیل  نیبرود  ددع  کی  هحفص 15)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یرهش5980491 شیاپ  تراظن و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 45)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناسر5980549 لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 5)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

زا 79 ھحفص 61 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PDU رورس قرب  هدننک  عیزوت  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000089 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC DC Modular Smart Array لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابدور هجنگ  یتابن  نغور  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01141 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980560 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا  هارمه  هب  یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رابدور هجنگ  نغور  هناخراک  هجنگ -  رابدور -  نالیگ -  : هناخراک  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5979179PDU رورس قرب  هدننک  عیزوت  هاگتسد  هحفص 61)دیرخ 2  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5980560 هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  هحفص 61)تخاس 2  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

PDUPDU  رورس رورس قرب   قرب هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج ینت   ینت   30003000 یدالوف   یدالوف نزخم   نزخم ددع   ددع   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 79 ھحفص 62 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

ناسر5980549 لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 5)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یلا 4  یتخادرپ 3 لحمرد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000071 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   44 یلا   یلا یتخادرپ  33 یتخادرپ لحمرد   لحمرد لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسرامیب   ناتسرامیب بوک   بوک نیرز   نیرز هاگنامرد   هاگنامرد یارب   یارب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 79 ھحفص 63 
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...( لوژام و رواپ  رورس ،  هیذغت  عبنم  رورس (  باکب  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم توعد  دوم و ، ) ...  یتلام  هکبش  لوژام  کتسا ، لباک  لوژام ،  رواپ  رورس ،  هیذغت  عبنم  رورس )   ) پاکب مالقا  ناگدننک  نیمات  زا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33563026-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم یباختنا  اهدک  ناریا  تسا  رکذ  هب  مزال  یتسویپ  طیارش  قبط  ددع  مادکره 3 زا  رورس  دراهو  چیئوس  مالقا  عون  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیل قبط  دوش  مادقا  تسیل  قبط  تسا 
1101005048000036 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سکتناک یتراجت  مان   Upgrade Kit لدم  TB 16 تیفرظ  Vtrak هظفاح ءاقترا  لوژام  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 63 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   2/5in-640G S2 PORTABLE لدم  external کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا  دوش  مادق  تسیل  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173798943 یتسپ :  دک  نارطقو ،  راز  هلال  عطاقت  نیبام  ناحیروبا  هارراهچ  هب  هدیسرن  یدازآ  یدنبرمک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34763526-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34789693-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ...(  ...( وو لوژام   لوژام رواپ   رواپ رورس ،  ،  رورس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم رورس (  (  رورس باکب   باکب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8080

رورس رورس دراهو   دراهو چیئوس   چیئوس مالقا   مالقا عون   عون دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 79 ھحفص 64 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لحمرد5979150 لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  ناتسرامیب  بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  رورس  دیرخ 
ههام یلا 4  یتخادرپ 3

هحفص 63) رورس  ( رورس

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

5979179PDU رورس قرب  هدننک  عیزوت  هاگتسد  هحفص 61)دیرخ 2  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5979458 ...( لوژام و رواپ  رورس ،  هیذغت  عبنم  رورس (  باکب  هحفص 63)مالقا  رورس  ( رورس

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

هکبش5979517 لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماک و 14  هاگتسد  هحفص 28)دیرخ 14 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5979885 دراهو  چیئوس  مالقا  عون  هحفص 63)دیرخ 3 رورس  ( رورس

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

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5979145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم..تسا  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  حرش  هب   co2 وسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیماتاب 

1101050136000171 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

یزرواشک تامدخ  عیانص و  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   PETERSIME یتراجت مان  لدم 1152-576  یشک  هجوج  هاگتسد  رمیرتسریا   CO2 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  عمج  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  یلام و  روما  یگنهامه  اب  هیوست.تسیمازلا  ینامرد  دراوم  یارب  الاک  تلاصا  بسچرب  دک irc و  نتشاد 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشک یشک هجوج   هجوج هاگتسد   هاگتسد رمیرتسریا   رمیرتسریا   CO2CO2 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 79 ھحفص 65 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  حرش 

1101005011000245 زاین :  هرامش 
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ددع 9 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزید لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8383

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

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  صخشم  شورف  زا  سپ  یتناراگ  طیارش و  هچایرد )  رتملول   ) راشف روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  ظاحل  لک  عمج  دحاو و  کی  تمیق 

یلبق 246
1201001083000261 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  هدش  نکسا  مالعتسا  قباطم  - 

دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 
دوش ظاحل  لک  تمیق  ودشاب  کی  زا  دحاو  کی  تمیق  امتح 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

27822664 // 021 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: 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

یشک5979145 هجوج  هاگتسد  رمیرتسریا   CO2 هحفص 65)روسنس روسنس  ( روسنس

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

5979235USB روتبادآ یملق و  روسنس  هحفص 28)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لزید5980408 روتوم  دربراک   GR راشف هحفص 65)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5980577 ( هچایرد رتملول   ) راشف هحفص 65)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( هچایرد هچایرد رتملول   رتملول  ) ) راشف راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-62-116 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5979773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامد چیئوس  راشف و  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

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 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 100  ره  کاماز  برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هریگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002573 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماج مولآ  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAPEN هدنزاس عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک  لدم 2012   UPVC سنج برد  هریگتسد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - 3 تیولوا رد  رهش.وب  رد  ناگدنشوئرف  الاک 2 - دات  تفارد و  زا  سپ  ام  تخادرپ 2  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامد ییامد چیئوس   چیئوس وو   راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8585

ددع ددع   100100 مادک   مادک رهره   کاماز   کاماز برد -  -  برد هنابز   هنابز ولج   ولج  - - بب ردرد   یچیئوس   یچیئوس هریگتسد   هریگتسد -- UPVCUPVC  برد برد رطخ   رطخ هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم 09123445311 سانشراک  ددع  دادعت 20   UPVC برد تهج  سکع  قبط  یتناس  لفق 10  یزغم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002521 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  ییاقشق  برد  لفق  چیئوس و  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-61-115 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5980117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  نیمات  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

ددع ددع   2 020 دادعت   دادعت   UPVCUPVC  برد برد تهج   تهج یتناس   یتناس   1010 لفق   لفق یزغم   یزغم ناونع : : ناونع 8787

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8888

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   :: 1401/09/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458503 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس ولف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

5979083KVW CONSOLE چیئوس تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتکاف5979459 شیپ  ، ههام تخادرپ 4  یتسویپ  لیاف  ساسارب  یراذگ  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا 
هدننک نیمات  دهع  هب  لاسرا  هنیزه  دوش  تسویپ 

هحفص 28) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم5979761 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 45)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییامد5979773 چیئوس  راشف و  هحفص 67)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

رورس5979885 دراهو  چیئوس  مالقا  عون  هحفص 63)دیرخ 3 رورس  ( رورس

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

مادک 5980023100 ره  کاماز  برد -  هنابز  ولج   - رد ب یچیئوس  هریگتسد  -UPVC برد رطخ  هریگتسد 
ددع

هحفص 67) چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس ولف   ولف ناونع : : ناونع 8989

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

ددع5980115 دادعت 20   UPVC برد تهج  یتناس  لفق 10  هحفص 67)یزغم  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5980117 تیمیل  هحفص 67)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5980217 هحفص 67)ولف  چیئوس  ( چیئوس

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

یرهش5980491 شیاپ  تراظن و  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 45)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...(  ...( وو دروبیک   دروبیک رنکسا -  -  رنکسا رگپاچ -  -  رگپاچ رگشزادرپ -  -  رگشزادرپ دروبردام -  -  دروبردام یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  حرش  هب  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000038 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دربردام الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

CPU) |Intel|LGA1700  ) رگشزادرپ الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

لانرتکسا دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

BIXOLON SRP 350 PLUS II| گنوسماس  | یترارح راون  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
( رگشیوپ  ) رنکسا الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

Hiwa| نیرگ  | رتویپماک سیک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
( دیلک هحفص   ) دروبیک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب ربتعم  یتناراگ  یارادو  تسوی   ÷ تسیل حرش  هب  تسیابیم  مالقادشابیم  زاین  دروم  زین  480w نیرگ رواپددع  قوف 10 یاهالاک  رب  هوالع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: 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

5979799 ...( دروبیک و رنکسا -  رگپاچ -  رگشزادرپ -  دروبردام -  یرتویپماک (  تازیهجت  هحفص 71)دیرخ  چوس  ( چوس

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

دراه5979959 چوس  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش ینیمخ  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویتکا  MONTARBO یراجت مان   W17P لدم یتوص  وگدنلب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030129000020 زاین :  هرامش 

رهش ینیمخ  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یهار ریز  هژینم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MONTARBO یتراجت مان   W17P لدم یتوص  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09375303587 دشاب یم  رابتعا  نیمات  طرش  هب  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8419113815 یتسپ :  دک   ، dbr1766@isfedu.ir رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33604801-031  ، 33584900-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33605224-031 :: 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

ویتکا5979815  MONTARBO یراجت مان   W17P لدم یتوص  هحفص 73)وگدنلب  توص  ( توص

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

دراه5979959 چوس  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ویتکا ویتکا   MONTARBOMONTARBO یراجت   یراجت مان   مان   W17PW17P  لدم لدم یتوص   یتوص وگدنلب   وگدنلب ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییارای یاقآ  - تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  زاگ  تکرش  مرا  راب  یروتینام  ریز  ییاپ و  ریز  - هلابز لطس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یضاقتم 09179513769 دحاو  ینف  سانشراک 

1101091138000278 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوط نف  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  نف  ارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   F 2240007 لدم یرمیلپ  سنج  هقبط  کی  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
الاک زاهب  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دک 69  لیتسا  سنج  کچوک  هلابز  لطس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

یسایلا لضفلاوبا  هدننک  هضرع  عجرم   BAMA یتراجت مان  لدم 2000  یکیتسالپ  یلومعم  ییاپ  ریز  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  کیتسالپ  زراب  یتراجت  مان   B126 لدم  Lit 30 تیفرظ برد  اب  تفایزاب  هلابز  لطس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتینام یروتینام ریز   ریز وو   ییاپ   ییاپ ریز   ریز -- هلابز هلابز لطس   لطس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تازیهجت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000035 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تازیهجت  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیدنرز کبایسآ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5979724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفهود لقادح  روتکافو  الاک  لیوحت  زادعب  تخادرپ  تاقلعتم  هرمه  لماک  هنایار  تسد  یتسویپ 5 تاصخشمو  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09196186953 اهنت سدنهماب  رتشیب  تاعالطا 

1101030106000013 زاین :  هرامش 
هیدنرز کبایسا  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

هیدنرز رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا  هتفهود  لقادح  روتکافو  الاک  لیوحت  زادعب  تخادرپ  تاقلعتم  هرمه  لماک  هنایار  تسد  یتسویپ 5 تاصخشمو  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09196186953 اهنت سدنهماب 

3941745799 یتسپ :  دک  نایدمحم ،  دیهش  نابایخ  هیدنرز -  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45220566-086  ، 45222441-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45229722-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار تسد   تسد 55 ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GPLUS-GDM-225JN روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MSI-MP241X PRO روتینام

SAM-LS24RF620HHCHD روتینام
1201003563000027 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.دوش هداد  تمیق  هناگ  ادج  تروص  هب  روتینام  هس  ره  - 

.دشاب تسویپ  هنیزگ  رد  روتکاف  شیپ  یاراد 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  25 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدننک نیمات  تکرش  طسوت  یلصا و  تکرش  زا  ربتعم  یتناراگ  لاس  یاراد 2 الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  کرحتم  هیاپ  یاه  روتینام  اب  تیولوا 

.دشاب مالعتسا  لباق  تبث و  یتناراگ  عماج  هناماس  رد  اه  یتناراگ  تلاصا 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

3413699788 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  مایخ  هار  هس  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247081-028  ، 33235701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249126-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAM-LS24RF620HHCHDSAM-LS24RF620HHCHD  روتینام روتینام   MSI -MP241X PROMSI -MP241X PRO روتینام   روتینام   GPLUS-GDM-225JNGPLUS-GDM-225JN  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091968000049 زاین :  هرامش 

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  همانرب  بصن  لبمسا و  لمح و  هنیزه  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتویپماک  هاگتسد  دیرخ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنواب دنشاب 09125914812 یم  دات  دروم  اهالاک  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  نمض  رد  دنشاب  یلصا  یتناراگ  یاراد 

3751119866 یتسپ :  دک  کالپ 280 ،  نایغادوب  هاش  دیهش  نابایخ  ادهش  یرتم  نابایخ 30 سدقرهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46834550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46816683-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروتینام5979399 ریز  ییاپ و  ریز  - هلابز لطس  هحفص 73)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هکبش5979517 لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماک و 14  هاگتسد  هحفص 28)دیرخ 14 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5979518 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 73)تس  روتینام  ( روتینام

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

لماک5979724 هنایار  تسد  هحفص 73)5 روتینام  ( روتینام

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

5980000SAM- روتینام  MSI-MP241X PRO روتینام  GPLUS-GDM-225JN روتینام
LS24RF620HHCHD

هحفص 73) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5980103 تسیل  قبط  رتویپماک  هحفص 73)دیرخ  روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5979510 نیبرود  متسیس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 45)ناوخارف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5979748 نیبرود  متسیس  زاین  دروم  هحفص 45)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5979761 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 45)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناسر5980549 لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 5)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم و5979668 رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب 
یتراظن متسیس 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ورازفا5979996 تخس  ، رازفا مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  یمجح  هئارا  یاهب  مالعتسا 
تسویپ طیارش  قبط  یباراف  ناتسرامیب  هکبش 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5980524 مرن  کینورتکلا و  ویشرآ  هارمهب   GIS کالما و هحفص 5)یزیمم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسر5980549 لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 5)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناسر5980549 لوپ  یاهوردوخ  یارب  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 5)نیمأت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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