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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 رذآ   رذآ   2626 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1818 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1313))

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

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

زا 26 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( 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 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 23

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

( یهگآ دادعت 3  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 24

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 26 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدجت یفیک -  یبایزرا  - لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001036000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس کناب  نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هژورپ  ناوخارف  رواشم -  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرامعم  یزاسرهش و  هورگ  رد  یماظن  یتعنص و  یرادا  یراجت  ینوکسم  نامتخاس  صصخت  رد  هیاپ 2  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  کیتامروفنا د ر  یاه  تکرش  زارحا  هبتر و  همانیهاوگ 1  ندوب  اراد 

یکیتامروفنا یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  هبتر 1  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

ینابیتشپ نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-3591464 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010817 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cloud Native رازفا مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  کناب -  تسپ  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   09125052634 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم هژورپ   هژورپ ناوخارف   ناوخارف رواشم -  -  رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 11

Cloud NativeCloud Native رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 26 ھحفص 5 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-14010922 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16:00   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16:00   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپریش رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: 09126330018 و 81717838 نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Hadi.Hosseinzadeh@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001036000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپریش تنیوپریش رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 33

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 44

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001004635000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051316 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، یربهار تقوم ، لیوحت  یزادنا ، هار  تامیظنت و  یدنبرکیپ ، بصن ، لیوحت ، تست و  تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  یارب  یرجم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هعسوت  شخب  تنامض  مئاد و  لیوحت  شزومآ ،

ناریا  یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
، تقوم لیوحت  یزادنا ، هار  تامیظنت و  یدنبرکیپ ، بصن ، لیوحت ، تست و  تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  یارب  یرجم  باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هداد زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هعسوت  شخب  تنامض  مئاد و  لیوحت  شزومآ ، یربهار ،

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

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051368 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  رازفا  مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ - مایخ  خ  ینیمخ - ماما  نادیم  یناشن  هب  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  امرفراک   :: سردآ سردآ

39903983 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیوحت لیوحت یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   تامیظنت   تامیظنت یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت وو   تست   تست تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یلیصفت ، ، یلیصفت یحارط   یحارط یارب   یارب یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت شخب   شخب تنامض   تنامض وو   مئاد   مئاد لیوحت   لیوحت ،، شزومآ شزومآ یربهار ، ، یربهار تقوم ، ، تقوم

55

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایوپ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن هنیزه   100  % تروصب کیبآ  زکرم  ییاوه  لباک و  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW. qz.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یخگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050912 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط  ، لماش دوجوم  یاهتخاسریز  ریاس  زا  لقتسم  هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تادنتسم هئارا  هطوبرم و  یاهتست  ماجنا  هکبش  یارجا  قیقد   LOM هئارا

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روشک یتایلام  روما  نامزاس  روادخ - مایخ  ینیمخ خ  ماما  نادیم  یناشن  هب  روشک  یتایلام  روما  نامزاس  امرفراک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

تخاسریز تخاسریز ریاس   ریاس زازا   لقتسم   لقتسم وو   هناگادج   هناگادج یلحم   یلحم هکبش   هکبش رتسب   رتسب یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/09/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ع / 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16 ات  رثکادح  خروم 1401/09/26 -  هبنش  زور  داتس  هناماس  رد  ناوخارف 

خروم 1401/10/03 هبنش  زور 

نیما  :: عبنم تعاسعبنم ات  رثکادح  خساپ  لاسرا  تلهم  -  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/17 هبنش  زور   15:00

6051007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس  چوس و  لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  راک  ماجنا  نامز  تدم  لحم و  ارجا  لحم  تدم و 

هام لقادح 3  یاراد  یزرواشک  کناب  زا  ریغ  هب  یزکرم  کناب  تمرف  نیرخآ  قباطم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرادا مان  هب  لایر  درایلیم  ود  لایر  نازیم 2/000/000/000  هب  یزرواشک  کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  هرامش 854579856  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  رابتعا و 

یزرواشک کناب  ییارجا  تامدخ  تاکرادت و  لک 
.دشاب یم  لایر  هصقانم 1,000,000  دانسا  شورف  هنیزه 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  مود  لوا و  تبون   ) هصقانم یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

هقبط یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ،  ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ 

02141934 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092416000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 18:30   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 18:30   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051160 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  277/000/000 دروارب :

لایر  11/540/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  ناتسرهش  سراف -  ناتسا   :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 ر مان تبث  رتفدو  021-41934 :: نفلت :: www.setadiran.ir-khan.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوپ لوپ فیک   فیک شیاپ   شیاپ عماج   عماج هناماس   هناماس وو   چوس   چوس لوپ   لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاس   تخاس ریز   ریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزاس ،  ،  یزاس یموب   یموب رارقتسا   رارقتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 26 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nsvwmzrjw5lla?user=37505&ntc=6051007
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6051007?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jwtencqx8pvh3?user=37505&ntc=6051160
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6051160?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093023000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051328 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز  جونهک و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  ریداقم  تروص  راک و  حرش  قبط  نادهاز  جونهک و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  یرون  ربیف  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,253,596,990 یلام :  دروآرب 

لایر   1,962,680,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1394 خروم 22/09 / 123402/ت 50659 ه  هرامشب یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  رد  هدش  مالعا  یاه  نیمضت  عاونا  اب  بسانتم  نیمضت :  تاحیضوت 

10:00 تعاس : 1402/04/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  / بانیم هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب   ، 7933189117 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهنامیپروما نفلت 07632196011-07632196012-07633678100  زاگ و  لاقتنا  تایلمع  شش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابیتشپ6051136 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هژورپ  ناوخارف  رواشم -  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ6051207 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  هحفص 5)تاعلاطم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6051316، یدنبرکیپ بصن ، لیوحت ، تست و  تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  یارب  یرجم  باختنا 
شخب تنامض  مئاد و  لیوحت  ، شزومآ یربهار ، تقوم ، لیوحت  یزادنا ، هار  تامیظنت و 

هداد زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هعسوت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبایزرا6051368 هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  هب  طوبرم  روما  ماجنا 
رازفا مرن  تیفیک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلول هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکارم   زکارم یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 26 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/23hceu4frxarz?user=37505&ntc=6051328
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6051328?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

128 :: یهگآ یهگآ هرامش   12هرامش تعاس  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050944 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدزابدوز نتجنپ - هلحم  حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 4 یرادرهش  رظناباب 42  دیهش  شبن  رظناباب -  دیهش  هارگرزب   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: ets.mashhad.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

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

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

2001005130000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051217 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت مالقا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   447,500,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یادرهش  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1212

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 26 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/96hh5qs9s95j3?user=37505&ntc=6050944
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093276000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051346 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا و هار  بصن ، دیرخ ، هژورپ  هذیا ، رهش  یمالسا  یاروش  خروم 1401.07.06  هرامش 59  هسلج  دنب 2  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  هذیا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  هدنهدداهنشیپ  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  هذیا  رهش  یریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن 

ناتسزوخ  ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قباطم زاین  دروم  مزاوا  تازیهجت و  هیلک  هارمه  هب  ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هصقانم یهگآ  نتم  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  اب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,499,990,000 نیمضت :  غلبم 

یکیزیف و تروصب  ررقم  تلهم  رد  ار  یکناب  همانتنامض  لصا  هناماس ، رد  همانتنامض  ریوصت  یراذگراب  رب  هوالع  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  تفایرد  دیسر  تسارح و  دحاو  لیوحت  تکرش  رهم  هب  روهمم 

13:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هذیا رهش  ناتسزوخ -  ناتسا   ، 6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیرخ  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  8/950/000/000 دروارب :

لایر   447/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000 دیرخ : 

یلصا مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب  رایرهش   :: سردآ سردآ

02165238006 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 26 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نایناریا رصع   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زادعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 3284801099 یضاقت  هب  طوبرم  زاس  هریخذ  نادرگ  تباث و  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

یمورب لپ  هپت و   ) هار هس  بسا  راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ
قاتا 201 تاکرادت -  دحاو  ناتسزوخ - 

یلم 10101889201 هسانش 

-88969737  - مان تبث  رتفد  :: 06134199958 و 021-41934  نفلت نفلت
021  - 85193768

:: 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

هناماس6051346 زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ریوصت شیاپ  تراظن و  نیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طوبرم طوبرم زاس   زاس هریخذ   هریخذ نادرگ   نادرگ وو   تباث   تباث نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 26 ھحفص 13 
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هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طباوض طیارش و  ربارب  تیاس ، بو  دادعت 33  هب  هیمورا  یرادرهش  یاه  تیاس  بو  ییاوتحم  یتینما و  ینف ، ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  رد  جردنم 

1101094839000271 زاین :  هرامش 
هیمورا یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
تیاس بو  33 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715653976 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  هیمورا -  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33417407-044  ، 33440628-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440628-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000064 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ررقم  تلهم  رد  هناماس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  ار  تمیق  داهنشپ  مرف  هفاضا  هب  یتساوخرد  کرادم  یتسیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

32241337-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه تیاس   تیاس بوبو   ییاوتحم   ییاوتحم وو   یتینما   یتینما ینف ، ، ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1717

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 26 ھحفص 14 
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ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  لماک  تاحیضوت  عماج  هناماسرد  تبثواه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000219000072 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هدنورپ 2000 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  لماک  تاحیضوت  عماج  هناماسرد  تبثواه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عماج عماج هناماس   هناماس ردرد   تبث   تبث وو   اهاه   هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 26 ھحفص 15 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132478  اب  قباطم  گنیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007368 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرازلگ یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   C15 روتارنژ روتوم  یدالوف  چیپ  الاک :  مان 

قلطم
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 40 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD30-WS2 کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ربالاب ربالاب کجکج   دربراک   دربراک هعطق   هعطق عون   عون گنیکپ   گنیکپ گنیروتینام -  -  گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف  -  - C15C15 روتارنژ   روتارنژ روتوم   روتوم یدالوف   یدالوف چیپ   چیپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
کارتفیل کارتفیل

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 26 ھحفص 16 
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نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک 20 هتخاس -  شیپ  کقاتا  سا -  یپ  وی  لانرتنیا -  کسیدراه  هکبش -  چوس  نیپ -  سراپ  هکبش  تحت  نیبرود  نیب -  سراپ  هدننک  طبض  هاگتسد  دیرخ 

 .... لاوریاف و میس  اب  یمشچ  یرتم - 
1201003439000022 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یموب هدننک  نیمات  - دشاب ناتسا  لک  تسارح  هرادا  هدیئات  یاراد  هدننک  نیمات  - هدننک نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  - ناتسرهش لحم  رد  بصن  - 

دشابیم تیولوا  رد  ناتسا 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 
نامرک نامرک ،  لیوحت :  لحم 

 - سانجا یتناراگ  تدم  یط  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لماک  ینابیتشپ  - دنشاب هلاس  ربتعم 2  یتناراگ  یاراد  سانجا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ساسا یپیپ   ویوی   لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسیدراه   کسیدراه هکبش -  -  هکبش چوس   چوس نیپ -  -  نیپ سراپ   سراپ هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود نیب -  -  نیب سراپ   سراپ هدننک   هدننک طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ....  .... وو لاوریاف   لاوریاف میس   میس اباب   یمشچ   یمشچ یرتم -  -  یرتم   2020 لباک   لباک هتخاس -  -  هتخاس شیپ   شیپ کقاتا   کقاتا
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6050980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسا یقرب 2.5*2.5 شیامن  هدرپ  / ددع هاگشیالاپ 5 نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یشوگ 1 کی  هارمه  لنپ  ودیریوصت  نوفیآ  / ددع 1

1201091915000411 زاین :  هرامش 
ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 . تسا یمازلا  هناماس  رد  دنرب  هنومن و  هئارا  / دشاب لخاد  دیلوت  یناریا  یالاک  امازلا " / .دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  تسویپ  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  یلک  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153968 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتا  یاه  لوسپک  ژراشریمعت  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه لنپ   لنپ ودود   یریوصت   یریوصت نوفیآ   نوفیآ  - - یقرب یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ  - - هاگشیالاپ هاگشیالاپ نفلت   نفلت متسیس   متسیس ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج (( گنر گنر زمرق   زمرق )) قیرح قیرح مالعا   مالعا نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
یشوگ یشوگ کیکی  

2222

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراشریمعت   ژراشریمعت ناونع : : ناونع 2323
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش6051049 یاه  تیاس  بو  ییاوتحم  یتینما و  ینف ، هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6051180 هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یزیمور 2 نفلت  / ددع هتسب 6 رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000413 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تروصنیا ریغرد  تسا  یمازلا  هناماس  رد  الاک  ینف  تاصخشم  هنومن و  هئارا   / دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  یناریا  یالاک  نیرتبوغرم  نیرتهب و  زا  - 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6050916 - هکبش چوس  نیپ -  سراپ  هکبش  تحت  نیبرود  نیب -  سراپ  هدننک  طبض  هاگتسد  دیرخ 
میس اب  یمشچ  یرتم -  لباک 20  هتخاس -  شیپ  کقاتا  سا -  یپ  وی  لانرتنیا -  کسیدراه 

 .... لاوریاف و

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ددع ددع 22 یزیمور   یزیمور نفلت   نفلت // ددع ددع 66 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2424
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6050980 شیامن  هدرپ   - هاگشیالاپ نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
یشوگ کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  -

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6050980 شیامن  هدرپ   - هاگشیالاپ نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
یشوگ کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  -

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

6050916 - هکبش چوس  نیپ -  سراپ  هکبش  تحت  نیبرود  نیب -  سراپ  هدننک  طبض  هاگتسد  دیرخ 
میس اب  یمشچ  یرتم -  لباک 20  هتخاس -  شیپ  کقاتا  سا -  یپ  وی  لانرتنیا -  کسیدراه 

 .... لاوریاف و

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

طوبرم6050927 زاس  هریخذ  نادرگ  تباث و  نیبرود  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرب6050980 شیامن  هدرپ   - هاگشیالاپ نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
یشوگ کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  -

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع6051205 یزیمور 2 نفلت  / ددع هتسب 6 رادم  هحفص 19)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس6051346 زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ریوصت شیاپ  تراظن و  نیبرود 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طوبرم6050927 زاس  هریخذ  نادرگ  تباث و  نیبرود  هحفص 13)دیرخ  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  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pgbidboland.ir :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp proliant dl لدم رورس  سیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  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 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص یکناب  همانتنامضذخاودادرارقاب  هارمه  دیرخ.تسا  هباشمدک  ناریا.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  رورس  ددع  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا *** یمازلا  *** مئامض لکاضما.دریگیم 

1101003198000017 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اکست هناماس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 Gen9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مئامض لکاضما.دریگیم  تروص  یکناب  همانتنامضذخاودادرارقاب  هارمه  دیرخ.تسا  هباشمدک  ناریا.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  رورس  ددع  5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا *** یمازلا ***

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp proliant dlhp proliant dl لدم   لدم رورس   رورس سیک   سیک ناونع : : ناونع 2525

تروص تروص یکناب   یکناب همانتنامضذخاودادرارقاب   همانتنامضذخاودادرارقاب هارمه   هارمه دیرخ.تسا   دیرخ.تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس ددع   ددع 55 ناونع : : ناونع
.تسا .تسا *** *** یمازلا یمازلا  ***  *** مئامض مئامض لکاضما.دریگیم   لکاضما.دریگیم

2626
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نیارفسا رتسگ  هلول  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ کردم  رد  تازج  . HPE ProLiant DL380 Gen10 Server With Standard SFF Bay تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001512000015 زاین :  هرامش 
نیارفسا رتسگ  هلول  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 
اران

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لصاح  سامت  تاعالطا 09395851122  یروانف  دحاو  یتمصع  سدنهم  یاقآ  اب  تاعالطا  لیمکت  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک تلاصا  تحص  تهج  مزال  کرادم  هیارا ی 

9669189111 یتسپ :  دک  درونجب ،  - نیارفسا هداج  رتمولیک 10 نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217301-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217332-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6051005hp proliant dl لدم رورس  هحفص 20)سیک  رورس  ( رورس

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

هارمه6051267 دیرخ.تسا  هباشمدک  ناریا.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  رورس  ددع  5
.تسا *** یمازلا  *** مئامض لکاضما.دریگیم  تروص  یکناب  همانتنامضذخاودادرارقاب 

هحفص 20) رورس  ( رورس

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

کردم6051294 رد  تازج  . HPE ProLiant DL380 Gen10 Server With Standard SFF Bay
.یتسویپ

هحفص 20) رورس  ( رورس

.یتسویپ .یتسویپ کردم   کردم ردرد   تازج   تازج . . HPE ProLiant DL380 Gen10  Server With Standard SFF BayHPE ProLiant DL380 Gen10  Server With Standard SFF Bay ناونع : : ناونع 2727
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 0140081 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** DUCT TEMPERATURE SENSOR: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000335 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناملآ هدنزاس  روشک   KIEBACK AND PETER هدنزاس عجرم   KIEBACK AND PETER یتراجت مان   DU/05 لدم لاتیجید  راشف  فالتخا  روسنس  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6051372 راشف  فالتخا  هحفص 23)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6050916 - هکبش چوس  نیپ -  سراپ  هکبش  تحت  نیبرود  نیب -  سراپ  هدننک  طبض  هاگتسد  دیرخ 
میس اب  یمشچ  یرتم -  لباک 20  هتخاس -  شیپ  کقاتا  سا -  یپ  وی  لانرتنیا -  کسیدراه 

 .... لاوریاف و

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لاتیجید لاتیجید راشف   راشف فالتخا   فالتخا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 26 ھحفص 23 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چوس و6051007 لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ،  یموب  رارقتسا  دیرخ 
لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس 

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب6050980 شیامن  هدرپ   - هاگشیالاپ نفلت  متسیس  رد  هدافتسا  تهج  ( گنر زمرق  ) قیرح مالعا  نفلت 
یشوگ کی  هارمه  لنپ  ود  یریوصت  نوفیآ  -

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع6051205 یزیمور 2 نفلت  / ددع هتسب 6 رادم  هحفص 19)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003754000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/26  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم تعاس 19عبنم تیاغل  خیرات 1401/10/04  زا   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6050913 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  رد  نآ  لماک  یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یخگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرونایرد ردانب و  تیریدم  ینیمخ  ماما  نابایخ  هگنلردنب   :: سردآ سردآ

07644242844  - سامت 85193768-88969737-02141934 زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمآ یزیمآ گنر   گنر وو   یزوتناف   یزوتناف لیقثرج   لیقثرج روتینام   روتینام یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 26 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  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 07 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101090734000215 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: 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

یزیمآ6050913 گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  هحفص 24)تاریمعت  روتینام  ( روتینام

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

هیارک6051080 .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح 

هحفص 24) روتینام  ( روتینام

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

6051252 - گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف   - C15 روتارنژ روتوم  یدالوف  چیپ  دیرخ 
کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدهع هدهع هبهب   زکرم   زکرم برد   برد اتات   راب   راب لمح   لمح هیارک   هیارک .ههام   .ههام 66 تخادرپ   تخادرپ .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم .ددع   .ددع 55 تناس   تناس   9090 ومیسام   ومیسام دازون   دازون   spo2spo2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

3030

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

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

زا 26 ھحفص 25 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000282 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکوج  پمپ  تازیهجت  - 
رازفا مرن  رد  تاعالطا  لاسرا 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 27823563  :: 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

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکوج6051133 پمپ  هحفص 25)تازیهجت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6051164Cloud Native رازفا مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا6051180 هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیوپریش6051183 رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  هحفص 5)یرادهگن ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبایزرا6051368 هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  هب  طوبرم  روما  ماجنا 
رازفا مرن  تیفیک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یکوج یکوج پمپ   پمپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 26 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7l69ep5zknj3q?user=37505&ntc=6051133
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