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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 48

140 1140 1 نمهب   نمهب هبنشجنپ  1313   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 

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7777))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

( 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  • 63

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

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

( 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 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 5  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48
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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 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یصوصخ تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یهگاعبنم نیا  رشن  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا رد  کنیل  رد  هدش  تبث  تاعالطا  هب  هجوت  اب  دوخ  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  یاهزاین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا یروانف  دحاو  هقبط 4  کالپ 6  تسراخب  ریصق  دمحا  نابایخ  نیتناژرا  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت یرازفا ونفلت تخس  تاعالطا  تاصخشم  کنیل   b2n.ir/s56458 :: تیاسبو تیاسبو
زاین دروم  یاه  سنسیال 

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربهار دیما  یبوط  تكرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  یاه  IP Public

هبعش هپس  کناب  دزن  هرامش 3100028944223 با  ـــــ سح ه  ــــ ز ب ـــ یراو رازه  ) دص  لداعم   ) لایر غلبم 1،000،000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هصقانم  دانسا  یاهب  تباب  یزیراو  شیف  لصا  یبتک و  همان  یفرعم  یلم و  تراک  نتشاد  هارمه  هصقانم  دانسا  تفایرد  روظنم  هب  دک 1349 -  یبرغ  دامادریم 

دشاب یم 

راک بسک و  تنواعم  مود ، هقبط  هرامش 6 ، ورس  نابایخ  دامادریم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

42861234 :: 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

یرازفا یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاهزاین   یاهزاین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

IPIP دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007006000439 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243551 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  حطس  رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  لوا  هلحرم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 230 هصقانم

ناتسلگ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسا حطس  رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  لوا  هلحرم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

230 هصقانم ناتسلگ 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,874,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشابیم  رودقم  تلود  یکینورتکلا  هناماس  قیرطزااهنت  تاداهنشیپ  هئاراو  هصقانمدانسا  هنوگره  تفایرد  نیمضت :  تاحیضوت 
23:59 تعاس : 1402/02/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یهگآ قبط   ، 4917747911 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  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

دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2/1401/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243576 :: هرازه هرازه :: 1401/12/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن   rbi یسرزاب متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  سیب  اتید  هیهت  تاعالطا  دورو  یروا و  عمج  لیلحت  هیزجت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنورا  یمیشورتپ  تکرش  ینف  یسرزاب 

لایر دروارب 182/977/640/423  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 7/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06152126476-06152126477 :: نفلت :: Tender.arvandpvc.iنفلت 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

ناتسا ناتسا ردرد   نیکرتشم   نیکرتشم یارب   یارب هارمه   هارمه هرامش   هرامش قیرط   قیرط زازا   کمایپ   کمایپ ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   قرب   قرب ضوبق   ضوبق فذح   فذح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 33

وو یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن   rbirbi یسرزاب   یسرزاب متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ سیب   سیب اتید   اتید هیهت   هیهت تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یروا   یروا عمج   عمج لیلحت   لیلحت وو   هیزجت   هیزجت ناونع : : ناونع
یسرزاب یسرزاب رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ
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یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/11/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، شزغل نیمز  یطیحم  تارطاخم  یدنب  هنهپ  تهج  شور  نیرتهب  باختنا  یعونصم و  شوه  ینیشام  یریگدای  بسانم  یاهشور  یبایزرا  یسررب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  رد  یزوس  شتآ  نمهب و  تسشنورف  لیس ، 

هام  12: ارجا راظتنا  دروم  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  780,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 

:: سردآ سردآ

03833347043 :: 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

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001574000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244244 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم  اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم  اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,286,675,000 نیمضت :  غلبم 

هناماس ....( pdf . rar لیاف (  کی  بلاق  رد  یلاتیجید  یاضما  جرد  اب  اجکی  تروص  هب  ار  هدش  هئارا  کرادم  دانسا و  هیلک  یتسیاب  رگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دیامن .  یراذگراب 

19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرمگ یوربور  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک   ، 7618815676 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

تارطاخم تارطاخم یدنب   یدنب هنهپ   هنهپ تهج   تهج شور   شور نیرتهب   نیرتهب باختنا   باختنا وو   یعونصم   یعونصم شوه   شوه ینیشام   ینیشام یریگدای   یریگدای بسانم   بسانم یاهشور   یاهشور یبایزرا   یبایزرا وو   یسررب   یسررب ناونع : : ناونع
یزوس یزوس شتآ   شتآ وو   نمهب   نمهب تسشنورف   تسشنورف لیس ،  ،  لیس شزغل ،  ،  شزغل نیمز   نیمز یطیحم   یطیحم

55

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ   500500 زاف   زاف هسهس   وو   زافکت   زافکت روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 66
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ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  دیدجت  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/11/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244533 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم هناماس  کی  یور  رب  ریواصت  یراذگراب  لوط و  رتمولیک  یبیرقت 1200  رادقم  هب  ناشاک  رهش  رباعم  هجرد  یامروناپ 360  ریواصت  هئارا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرادرهش هجو  رد  یدقن  هدرپس  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناشاک یرادرهش   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ6243290  BOKO زرف هاگتسد  یرازفا  مرن  متسیس  یناسرزور  هب  اقترا و  ریمعت  تامدخ  هحفص 8)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیکراپ6243346 یزاس  هحفص 8)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یربوان6243394 مئالع  ششوپ  عماج  حرط  هحفص 8)تاعلاطم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لقتسم لقتسم هناماس   هناماس کیکی   یور   یور ربرب   ریواصت   ریواصت یراذگراب   یراذگراب وو   رهش   رهش رباعم   رباعم هجرد   هجرد   360360 یامروناپ   یامروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 77
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ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242931 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هایس  نبرک  شجنس  رزیالانآ  هاگتسد  ود  دیرخ  هژورپ ی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1/500/000/000  غلبم 

ناهفصا رهش  توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  هژورپ ی 
لایر نیمضت 1/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هقطنم 7  یرادرهش  لباقم  یسدنهم ، ماظن  نامتخاس  بنج  یلامش  قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ
8193614873: یتسپدک

یلخاد 229  03134593737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ  BOKO زرف هاگتسد  یرازفا  مرن  متسیس  ایباس  یناسرزور  هب  اقترا و  ریمعت  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.saipacorp.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش توص   توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ -- شجنس شجنس رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ هژورپ  یی   هژورپ ناونع : : ناونع 88

دوخ دوخ   BOKOBOKO زرف   زرف هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن متسیس   متسیس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   اقترا   اقترا ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005315000096 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243346 :: هرازه هرازه :: 1401/12/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا  یرادرهش  یاه  گنیکراپ  یزاس  دنمشوه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیبدرا  یرادرهش  یاه  گنیکراپ  یزاس  دنمشوه  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,285,000,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   815,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1402/03/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003699000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6243394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  لحاوس  یربوان  مئالع  ششوپ  عماج  حرط  تاعلاطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

یتشهب دیهش  ردنب  یگیر  دیهش  نابایخ  یاهتنا   ، 9971658749 یتسپ :  دک  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

گنیکراپ گنیکراپ یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 1010

یربوان یربوان مئالع   مئالع ششوپ   ششوپ عماج   عماج حرط   حرط تاعلاطم   تاعلاطم 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 :
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/11/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصا هاگورین  دحاو 2  یتاواگم  راخب 37  یاه  نیبروت  تعرس  تاشاعترا و  تظافح  متسیس  لخاد  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  12: ارجا راظتنا  دروم  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02142776141 :: 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

ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001340000170 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/12/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244133 :: هرازه هرازه :: 1401/12/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم ) هلت  هناماس  بصن  هیهت و  مامضنا  هب  ) دابآ مرخ  ناتسرهش  رهشناریب  تفکشارخ  یاتسور  برش  بآ  هاچ  هب  یناسر ) قرب  یناسر ( ورین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلت هناماس  بصن  هیهت و  مامضنا  هب  ) دابآ مرخ  ناتسرهش  رهشناریب  تفکشارخ  یاتسور  برش  بآ  هاچ  هب  یناسر ) قرب  یناسر ( ورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یرتم )

8,194,096,996 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   409,704,850 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/03/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلامش یرتم   60  ) روپ عیفش  دیهش  نابایخ   – رصعیلو راولب   – نمهب نادیم 22   – دابآ مرخ   ، 6817855371 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

راخب راخب یاه   یاه نیبروت   نیبروت تعرس   تعرس وو   تاشاعترا   تاشاعترا تظافح   تظافح متسیس   متسیس لخاد   لخاد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1212

یرتم یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس بصن   بصن وو   اتسور   اتسور برش   برش بآبآ   هاچ   هاچ هبهب   یناسر ) ) یناسر قرب   قرب یناسر ( ( یناسر ورین   ورین ناونع : : ناونع 1313

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401-98 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظ  ار  دوخ  یگدامآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abadan-petro.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور رد  نت  رادقم 40  هب  رلک  زاگ  قیرزت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ،  هیهت ،   ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هنامرحم  هناخریبد  نادابآ - یمیشورتپ  عمتجم  (- قباس میرب  ) یرهطم یوک  - نادابآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 2207  06153260021-9 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

171-400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6243574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fm200 زاگ قیرح  افطا  متسیس  اب  نولاه  قیرح  افطا  متسیس  ینیزگیاج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.arpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور ردرد   نتنت     4040 رادقم   رادقم هبهب   رلک   رلک زاگ   زاگ قیرزت   قیرزت هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس هیهت ،  ،  هیهت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1414

fm200fm200 زاگ   زاگ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس اباب   نولاه   نولاه قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ینیزگیاج   ینیزگیاج ناونع : : ناونع 1515

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

171-400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arpc.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/11/13  لیطعت  یاهزور  زا  ریغب   - 1401/12/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6244213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fm200 زاگ قیرح  افطا  متسیس  اب  نولاه  قیرح  افطا  متسیس  ینیزگیاج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  دانسا  تفایرد  تهج  لایر  غلبم 500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یکناب -  همانتنامض  ای  یکناب  ینیمضت  کچ  هئارا  ای  زیراو  یدقن  تروصب  یداهنشیپ  لک  غلبم  نیمضت ٪5 

دروآرب اهنامیپ و  روما  رتفد  دنزاش  یمیشورتپ  عمتجم  درجورب  هداج  رتمولیک 22  کارا   :: سردآ سردآ

65-32633163-086 :: نفلت :: www.arpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 1401 / 012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ طسوت  روانش  فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازبا متسیس  لاصتا  نارهت و  هاگشیالاپ  نزاخم  هطوحم  رد  عقاو  روانش  فقس  نزاخم  تهج   CF3I زاگ اب  قیرح  یافطا  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،

قیرح و یاههدنبای  اهروسنس و  نینچمه  یبونج و  یزکرم و  یناشنشتآ  لرتنک  قاتا  هب  رادشه  نالعا  متسیس  لاصتا  نزاخم ، لرتنک  قاتا  ات  رادشه  نالعا  قیقد و 
 ، هژورپ لحم  هب  لمح  اهنآ ،  زاین  دروم  یجراخ  یلخاد و  مالقا  نیماتو  روکذم  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب و  هرهب  بصن ،  یاهلمعلاروتسد  هیهت  نینچمه 

ماجنا زاین و  دروم  حلاصم  رازبا و  یناسنا ،  یورین  نیمات  بصن ،  ییارجا  تایلمع  هاگراک  زیهجت  بصن و  نامز  ات  هژورپ  لحم  رد  هدش  یرادیرخ  یاهالاک  یرادهگن 
 . امرفراک ناگدنیامن  هب  نآ  لیوحت  اه و  متسیس  یزادنا  هار  زاین و  دروم  یدرکلمع  یاه  تست 

هام  24 راک : ماجنا  تدم 

ندوب اراد  راک - ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هبتر 3  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامیپ عوضوم  اب  بسانتم   HSE تیریدم ماظن  یشم و  طخ 

اهنامیپ یقوقح و  روما  قاتا 122 - یتشهب – دیهش  نامتخاس  نارهت - تفن  شیالاپ  تکرش  رهش ، رقاب  هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

(43034  ) یلخاد  55901021-51 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

(43009  ) هیدات  55209296 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

fm200fm200 زاگ   زاگ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس اباب   نولاه   نولاه قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ینیزگیاج   ینیزگیاج ناونع : : ناونع 1616

زاگ زاگ طسوت   طسوت روانش   روانش فقس   فقس نزخم   نزخم قیرح  2727   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 1717

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

مود پاچ  مود  تبون  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش تضهن   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242928 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیف تاطابترا  شرتسگ  رد  تکراشم  روظنم  هب  طیارش  دجاو  یروشک  ناراذگ  هیامرس  ناوت  زا  یرثکادح  بذج  یبایزرا و  ییاسانش   ، یمومع ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریز دشر و  یزاسرتسب  زین  کینورتکلا و  تلود  ققحت  تاعالطا و  یلم  هعسوت  روظنم  هب   FTTH تعرس رپ  تنرتنیا  زا  یگناخ  نیکرتشم  یرادروخرب  یرون و 

 FTTH تنرتنیا زا  یگناخ  نیکرتشم  یرادروخرب  یرون و  ربیف  داجیا  یلغش و  یاهتخاس 
رتمولیک تحاسم 52   FTTH تعرس رپ  تنرتنیا  یرون و  ربیف  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  یارجا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 217 یراذگ و  هیامرس  تیریدم  یلخاد 292   01135156000 :: نفلت نفلت
تاعالطا یروانف  تیریدم 

:: 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

ربهار دیما  یبوط  تكرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاهزوجم  ذخا  هارمه  هب  یطابترا  ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راک بسک و  تنواعم  هقبط 2  هرامش 6  ورس  نابایخ  دامادریم  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

42861234 :: 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

FTTHFTTH  تعرس تعرس رپرپ   تنرتنیا   تنرتنیا وو   یرون   یرون ربیف   ربیف لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

هطوبرم هطوبرم یاهزوجم   یاهزوجم ذخا   ذخا هارمه   هارمه هبهب   یطابترا   یطابترا ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

hd.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243228 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنگنز رهش  ات  ریالم  هاگشناد  زا  یرون  ربیف  ینزرایش  یشکلباک و  یرافح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  981.339.482

تاکرادت هرادا  هقبط 2  نادمه  هقطنم  تارباخم  تکرش  انیس  یلعوب  هاگمارآ  نادیم  نادمه   :: 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

یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003006000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243265 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/11/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  هراجا  ینابیتشپ  للملا و  نیب   - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ،  ربا  یصاصتخا ،  رورس  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ارجا 6  تدم 

هئارا و رد  هبتر 1  یاراد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم 10.000.000 زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یدقن  - زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  درایلیم  تفه  نیمضت   - mainframe یرازفا تخس  ینابیتشپ 

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر 

کالپ 15 تسود  تجح  دیهش  هچوک  شبن  یردان  دیهش  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

02141031201 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ینزرایش   ینزرایش وو   یشکلباک   یشکلباک یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 2020

هداد هداد زکرم   زکرم هراجا   هراجا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   للملا   للملا نیب   نیب  -  - IXPIXP  دناب دناب یانهپ   یانهپ یصاصتخا ،  ،  یصاصتخا ربا   ربا یصاصتخا ،  ،  یصاصتخا رورس   رورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1019/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243270 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 د )  ) یتارباخم هکبش  هعسوت  یمجح  حرط 

:: 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

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م-26-11-1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاقترا لباق  ویتکا و   Sip Trunk کنیل تیفرظ 50k Sip Phone و 100  اب   ) NGN/IMS تازیهجت شزومآ  لیوحت  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار  ( 300k هب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت سردآنفلت هب  ناجنز  هقطنم  تارباخم  تیاس  :: www.tci.ir و  تیاسبو تیاسبو
www.za.tci.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 دد ) )  ) ) یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت یمجح   یمجح حرط   حرط ناونع : : ناونع 2222

NGN/IMSNGN/IMS تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ لیوحت   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

hd.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243389 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لغاشم تبث  دنر ،  یاههرامش  شورف  یراجت  یاهسیورس  شورف  ینابیتشپ 2020 و 2010 ،  تامدخ  هئاراو   ADSL VDSL شورف یبایرازاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Eftth ینابیتشپ یریاد و  شورف و 

لایر نیمضت 571320000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هناخریبد  اهدادرارق و  دحاو  مود ،  هقبط  نادمه ،  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  یلعوب   ، هاگمارآ نادیم   :: 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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-147-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6243575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفسنارت ناریا  هداد  زکرم  یزاس  هدایپ  تهج  زاین  دروم  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

02433790602 :: 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

 ، ، دنر دنر یاههرامش   یاههرامش شورف   شورف یراجت   یراجت یاهسیورس   یاهسیورس شورف   شورف  ،  ، 2 0 1020 10 وو     2 0202020 ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئاراو   هئاراو   ADSL VDSLADSL VDSL شورف   شورف وو   یبایرازاب   یبایرازاب ناونع : : ناونع
EftthEftth ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یریاد   یریاد وو   شورف   شورف لغاشم   لغاشم تبث   تبث

2424

ناریا ناریا هداد   هداد زکرم   زکرم یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/37 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 19   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 11   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ هار  قطانم  داتس و  رد  نیزوت  یکیرتکلا و  مئالع  یطابترا ، یاه  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  تیفیک  رب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 29.085.216.867  غلبم 

همانیهاوگ یاراد  نارواشم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروانف تاطابترا و  هورگ  رد  ای  لقادح 3  هیاپ  اب  نهآ  هار  صصخت  اب  یربارت  هار و  هورگ  رد  نامزاس  مالعا  یراهظا و  دوخ  شرازگ  ربانب  دازآ  تیفرظ  تیحالص و 

زا لقادح 2  هیاپ  اب  اتید ) لباک و  یرون ، ربیف  هراوهام ، ویوورکیام ،  ) لاقتنا صصخت  ای  لیابوم ) اتید ، سکلت ، نفلت ،  ) یتارباخم گنیچیئوس  صصخت  اب  تاعالطا 
 - روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس 

تاطابترا و لک  هرادا  یقرش  مهدزناپ  هقبط  ا.ا.ج  نهآ  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت  سردآ  : امرفراک سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع 

:: نفلت :: www.setadiran.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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت هدرشف  شور  هب  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 س / / 39 :: یهگآ یهگآ هرامش   شورف 1401/11/9هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.cra.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش دهشم و  نیوزق ، یاه  تیاس  یناسر  زور  هب  یارب   MF-HF یاهدناب بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 4  هار  بصن و  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

نهآ نهآ هار   هار قطانم   قطانم وو   داتس   داتس ردرد   نیزوت   نیزوت وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا مئالع   مئالع یطابترا ، ، یطابترا یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تیفیک   تیفیک ربرب   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

اهاه تیاس   تیاس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   یارب   یارب   MF-HFMF-HF  یاهدناب یاهدناب بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 86 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jav4pxmmeq94q?user=37505&ntc=6243615
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6243615?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/26bqrtpjp9tsf?user=37505&ntc=6243629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6243629?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011111-04 :: یهگآ یهگآ هرامش   نمهبهرامش  18 هبنشهس ، ات  تعاس 00:00  نمهب 1401   12 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00  1401

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:00عبنم نمهب 1401   26 هبنشراهچ ،  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  یتارباخم  یاهتیاس  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن  تایلمع  تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 2,800,000,000 همانتنامض : غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرازفا6243084 تخس  یرازفا و  مرن  یاهزاین  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6243169IP هحفص 5)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیکراپ6243346 یزاس  هحفص 8)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یربوان6243394 مئالع  ششوپ  عماج  حرط  هحفص 8)تاعلاطم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا6243551 رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

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

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

2001004224000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244130 :: هرازه هرازه :: 1401/12/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کولب  دراگ  ینتب و  سکاب  ،1000( تیگوراک  ) نلیتا یلپ  هلول  یزادناراب  لمح و  ، یریگراب ، هیهت ، دیرخ هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کولب  دراگ  ینتب و  سکاب  ،1000( تیگوراک  ) نلیتا یلپ  هلول  یزادناراب  لمح و  ، یریگراب ، هیهت ، دیرخ هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,597,047,214 یلام :  دروآرب 

لایر   1,029,852,361 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/03/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

2001001423000318 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/12/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244413 :: هرازه هرازه :: 1401/12/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازآ روحم  رد  یلصفم ) یسرجوین  یلصفم (  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  ییانشور و  یاه  هیاپ  ددجم  بصن  یروآ و  عمج  ینایم ،  دنلیآ  نتب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/342 لوا ) تبون   ) هچغاب دهشم –  هار 

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رد یلصفم ) یسرجوین  یلصفم (  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  ییانشور و  یاه  هیاپ  ددجم  بصن  یروآ و  عمج  ینایم ،  دنلیآ  نتب  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/342 لوا ) تبون   ) هچغاب دهشم –  هار  دازآ  روحم 
407,335,415,759 یلام :  دروآرب 

لایر   14,146,708,315 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1402/03/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

کولب کولب دراگ   دراگ وو   ینتب   ینتب سکاب   سکاب ،،10001000 (( تیگوراک تیگوراک  ) ) نلیتا نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یزادناراب   یزادناراب وو   لمح   لمح ،، یریگراب یریگراب ،، هیهت هیهت ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2929

یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   ییانشور   ییانشور یاه   یاه هیاپ   هیاپ ددجم   ددجم بصنو   بصنو یروآ   یروآ عمج   عمج ،، ینایم ینایم دنلیآ   دنلیآ نتب   نتب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6243346 یزاس  هحفص 8)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001007017000117 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244082 :: هرازه هرازه :: 1401/12/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس  لامش  قرب  عیزوت  تکرش  یکینورتکلا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جدننس لامش  قرب  عیزوت  تکرش  یکینورتکلا  دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,896,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/12/07  فلا و ب  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب  یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/12/09  تکاپ ج  ییاشگزاب  نامز 

08:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یرادا  تیاس  نازابناج  راولب  جدننس   ، 6616834463 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6243346 یزاس  هحفص 8)دنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا دنمشوه   دنمشوه یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ 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 :
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش  لاتروپ  زا  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن ، یزاس ، هدایپ  یحارط و  لیلحت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093696000011 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شیالاپ  شخپ و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بو مرفتلپ  هعسوت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش  لاتروپ  زا  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن ، یزاس ، هدایپ  یحارط و  لیلحت ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598666611 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  کراپ ، بنج  وشرو ، نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61638934-021  ، 88928220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88928220-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000092 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یسمش هام  4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش لاتروپ   لاتروپ زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   رارقتسا   رارقتسا بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 3232

ICSICS متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یتخاسریز   یتخاسریز ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ  هب  تسیل  بلاق  رد  تامدخ  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000045 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نانمس

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003222000090 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

همانرب 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518995938 یتسپ :  دک  یرگشدرگو ،  یتسد  عیانص  ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  رصن  داهج  راولب  برغ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300075-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300913-023 :: 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

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یتسد یتسد عیانص   عیانص وو   یگنهرف   یگنهرف ثاریم   ثاریم یرگشدرگ ، ، یرگشدرگ یامنهار   یامنهار نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3535

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

هتسب6243184 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هحفص 56)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بو6243363 تحت  یلام  یرادا و  تابتاکم  هچراپکی  نوسیساموتا  یاه  متسیس  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب یرادناتسا   :: 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   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/12/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا لکشتم  یموب و  دیاب  تکرش  امتح  ) بو تحت  یلام  یرادا و  تابتاکم  هچراپکی  نوسیساموتا  یاه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  1( دشاب ناتسا  رد  لاعف  نیصصختم 

1101004767000059 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ییاوقم  تکاپ  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  لخاد  زکرمتم  تیریدم  یرادا و  نویساموتا  دربراک   CD عون ینامزاس  لاترپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج 

هتسب 1 دادعت : 
1401/12/13 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  یتسویپ  کرادم  رد  تاصخشم  -2 دشاب ناتسا  رد  لاعف  نیصصختم  زا  لکشتم  یموب و  دیاب  امتح  تکرش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515737715 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرادناتسا  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31558488-077  ، 31558000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554577-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت یلام   یلام وو   یرادا   یرادا تابتاکم   تابتاکم هچراپکی   هچراپکی نوسیساموتا   نوسیساموتا یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 86 ھحفص 24 
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مهدزاود 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 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000681 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرد نیریش  یرایبآ  هکبش  رد  نایرج  یریگ  هزادنا  رازبا  هب  طاقن  زیهجت  حرط  ییارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000204 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرد نیریش  یرایبآ  هکبش  رد  نایرج  یریگ  هزادنا  رازبا  هب  طاقن  زیهجت  حرط  ییارجا  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FCV/JRHQHD 0 140 104FCV/JRHQHD 0 140 104 -- تخوس تخوس لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 3737

یرایبآ یرایبآ هکبش   هکبش ردرد   نایرج   نایرج یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا رازبا   رازبا هبهب   طاقن   طاقن زیهجت   زیهجت حرط   حرط ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9fx69xj2dvx2r?user=37505&ntc=6243390
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6243390?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kkxv5ets88ukf?user=37505&ntc=6243643
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6243643?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09173595100 اب  رتشیب  عالطا  - تسویپ تادنتسم  قبط  سابعردنب ، نارآرهم و  تفن  لاقتنا  زکارم  دلیف  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن لصاح  سامت 

1101001105003312 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم دقعنم  دادرارق.تسا  راتخم  داهنشیپدات  ای  در  رد  امرفراک.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یمازلا و  ینمیادات  همانیهاوگو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگدننام  یتکرش  کرادم  ندوب  اراد 

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

32469034-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قیط  ییویدار )  - یتارباخم  ) دنمشوه یرتم  هلت  هناماس  هاگتسد   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000075 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: ییوگخساپ هرامش  - 3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لیوحتو  هیلختو  لمح  هنیزه  - 2 .دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحمزا  یدقن  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشتاب .دوش  یراذگراب  لوصحم  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  ناکما  تروصرد  - 4 09127551565

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دلیف دلیف گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 3939

(( ییویدار ییویدار  - - یتارباخم یتارباخم  ) ) دنمشوه دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس هاگتسد   هاگتسد   11 ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 86 ھحفص 26 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461289 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EIUK امد نویساربیلاک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6244472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155065 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتمویسناتپ رنشیزوپ  تهج  لانگیس  لدبم  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

EIUKEIUK  امد امد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 4141

یرتمویسناتپ یرتمویسناتپ رنشیزوپ   رنشیزوپ تهج   تهج لانگیس   لانگیس لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4242

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6244539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155050 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
delta نویساموتا تاعطق  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدات یاراد  امازلا  اه  تکرش   . دشابیم یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  دات و  قیرح . نالعا  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یناشنشتآ 

1101005850000141 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراهق 09151868185 سدنهم  تسویپ .  دادرق  قبط  تخادرپ  درونجب .  رد  رقتسم  هدنیامن  یاراد  ای  درونجب  رهش  یموب  امازلا  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: 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

deltadelta نویساموتا   نویساموتا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4343

هدات هدات یاراد   یاراد امازلا   امازلا اهاه   تکرش   تکرش  . . دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دات   دات .. قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب یناشنشتآ   یناشنشتآ

4444
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000189 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  تمیق و  مالعتسا  یاه  مرف  هدش  لیمکت  نکساودشابیم  تسویپ  مالعتسا  ربارب  طیارش 

.دشابیم دهشم  رد  رقتسم  یاهتکرش  اب  تیولوا 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36000612-051  ، 38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456780 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا دحاو  مور  روزیلانآ  کقاتازاگ  مالعا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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 مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

نژیسکا نژیسکا دحاو   دحاو مور   مور روزیلانآ   روزیلانآ کقاتازاگ   کقاتازاگ مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-29-18 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6244044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  اب  مرالآ  ریاف  لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

دابآرظن ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم نامزاس  زا  ربتعم  هیدات  ذخا  هاگنامرد و  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  تالاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091503000019 زاین :  هرامش 

دابآرظن ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 دشابیم یمازلا  تمیقداهنشیپو  مالعازا  لبق  هاگنامرد  لحمزادیدزاب  -2 تسا هدش  همیمض  تسویپ  هب  متسیسرددوجوم  یبیرقت  تالاکشا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیریگب سامت  ( یربکا مناخ   ) 09366959681 نفلتابزاین تروصرد  -4 دشابیم هطوبرم  نامزاسزاربتعم  هیداتذخا  هب  طونمروتکاف  غلبم  هیوستو  تخادرپ 

3331749515 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نمهب و  عطاقت 22 نیبام  سردم  راولب  دابآ  رظن  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45309242-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45309242-026 :: 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

مرالآ مرالآ ریاف   ریاف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

هاگنامرد هاگنامرد قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تالاکشا   تالاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 4848
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگرابو یپکدادرارق  رد  هدش  هتساوخ  طیارش  مامت   . دشابیم تسویپدادرارق  طیارشو  تسیل   . ا  . هدش هدافتسا  هباشم  دکناری  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تمیق 

1101091169000142 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  یراذگرابو  یپکدادرارق  رد  هدش  هتساوخ  طیارش  مامت   . دشابیم تسویپدادرارق  طیارشو  تسیل   . ا  . هدش هدافتسا  هباشم  دکناری   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب ولبات   ولبات یزاسهب   یزاسهب وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسانم راکهار  هئارا  ارتت و  ییویدار  تاطابترا  هکبش  یاه  شلاچ  یسررب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000528 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

زور 1 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  ینف  یبایزرا  یاهرایعم  اه و  صخاش  اه  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312942-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت 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 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VPLS هکبش تخاسریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000063 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشمو  تسیل  ساسارب   VPLS هکبش تخاسریز  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  21 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهجو  یمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  یتسویپ  تسیل  ساسارب  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت   09123667237

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانم بسانم راکهار   راکهار هئارا   هئارا وو   ارتت   ارتت ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یاه   یاه شلاچ   شلاچ یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 5050

VPLSVPLS هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000471 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP226D لدم تروپ  هکبش 16   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه.ههام  ود  تخادرپ.یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8951859931 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  ناکدرا  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31522005-035  ، 31522114-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ  -SDH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001129 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

SDHSDH ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود 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 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140147 هرامش  /proof press switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000685 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243227 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/11/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدور 4-6-8 یبلص  دیهش  زکرم  یرون 54  وفاک  هنوبآ  هعسوت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیسح یلام  روما  ناگرگ  تارباخم  تیریدم  یتشهب  دیهش  نابایخ  ناگرگ -   :: سردآ سردآ

32221113 :: 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

لاتیجید لاتیجید راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 5454

یرون  5454 یرون وفاک   وفاک هنوبآ   هنوبآ هعسوت   هعسوت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیارآ ( 700) تاقلعتم اب  کنارت 150  بصن  (، 10  ) لنپ چپ  بصن  ( ، 200  ) نوتسیک بصن   ، رتم (9.150) هکبش لباک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(1) تینوی  42 کر

(200) هکبش تازیهجت  اهدن و  یراذگ  لبیل 
1101004813000435 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 10261 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تخادرپ 40  هدوزفا  شزرا   ، یتناراگ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

نباکنت  1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243244 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورملو یاتسور  سسکا 5616  حرط  یارجا  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

وو اهدن   اهدن یراذگ   یراذگ لبیل   لبیل ( ( 11 )) تینوی تینوی   4242 کرکر شیارآ   شیارآ -- تاقلعتم تاقلعتم اباب     150150 کنارت   کنارت بصن   بصن لنپ ،  ،  لنپ چپچپ   بصن   بصن نوتسیک ،  ،  نوتسیک بصن   بصن هکبش   ، ، هکبش لباک   لباک بصن   بصن ناونع : : ناونع
(( 200200 )) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت

5656

56165616 سسکا   سسکا حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757
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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 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 3102701291 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** CONVERTER: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000533 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش طوطخ  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   IMC21 لدم یتارباخم  متسیس  صوصخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
شیک نیرآ  سیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان  لدم 5110  یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   PM-7200 لدم هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ایراد رویا  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   NPort 5110 لدم تنرتا  هب  لایرس  یتعنص  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/30 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 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONVERTERCONVERTER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/52 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلمآ بلاط  راولب   ftth حرط یارجا  دیرخ و  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6243272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155063 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیزوت متسیس  رگشیامن  یارب  هکبش  تراک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

راولب راولب   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

نیزوت نیزوت متسیس   متسیس رگشیامن   رگشیامن یارب   یارب هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6060
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یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرشب  نفلت  ددع  شش  چوس و  ددعکی  جیروتسا ، ددعکی  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  مالقا  یمامت  دیاب 

1101003290000138 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC VNX 5100 لدم هکبش  کر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم لوبق  دروم  اپورا  شرافس  لانیجیروا و  وین ، مالقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09352741000 سانشراک : نفلت 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت ددع   ددع شششش   وو   چوس   چوس ددعکی   ددعکی جیروتسا ، ، جیروتسا ددعکی   ددعکی دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 6161
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نموف ینف  هدکشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PFS3006-4ET-36 POE لدم اوهاد  تروپ  چوس 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095176000021 زاین :  هرامش 

نموف ینف  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کنیلپآ تروپ  تروپ POE و 2  یاراد 4  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
نموف رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  نموف  ینف  هدکشند  زادرپراک  ییالوم  یاقآ  هرامش 09111838577  اب  زاین  تروص  رد  .دوش  لاسرا  الاک  هارمه  هب  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

4358139115 یتسپ :  دک  نموف ،  ینف  هدکشناد  قیاقش  رالات  یوربور  هلوسام  هداج  رتمولیک 1  نموف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34915154-013  ، 34915103-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34915121-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PFS3006-4ET-36 POEPFS3006-4ET-36 POE  لدم لدم اوهاد   اوهاد تروپ   تروپ   66 چوس   چوس ناونع : : ناونع 6262
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هرامش  هب  تسویپ  تساوخرد  قبط 2  یرتویپماک  مالقا  ددع   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
518811
440814

1101092921001215 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214E لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6363
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سراپ زاگ  تفن و  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 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Siemens دنرب یکینورتکلا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006261 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  ود  ره  یلام  ینف و  داهنشیپ 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SiemensSiemens دنرب   دنرب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 6464
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نکسم 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 11 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6243374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ سیون  شیپ  رد  جردنم  لودج  قباطم   san switch تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  دانسا  هئارا  اضما و  ورهم 

1101001017000759 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم یرگسع 64572603   75358222

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6565

تراک تراک  - - لارتناس لارتناس هاگتسد   هاگتسد یطخ   یطخ   1616 گولانآ   گولانآ یرهش   یرهش طخطخ   تراک   تراک  - - لاتیجید لاتیجید لانگیس   لانگیس لدبم   لدبم هکبش -  -  هکبش تحت   تحت یکیفارگ   یکیفارگ رگشزادرپ   رگشزادرپ رورس   رورس ناونع : : ناونع
ارتت ارتت ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس رواپ   رواپ تراک   تراک یتعنص - - یتعنص هنایار   هنایار دربراک   دربراک لاتیجید   لاتیجید هبهب   گولانآ   گولانآ
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یم تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 5 دادعت هب  رلرتنک  یکدی  تاعطق  ملق   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب

1101092179001785 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زبس مولع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  مولع  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SG 3060 لدم هکبش  تحت  یکیفارگ  رگشزادرپ  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   SANGOMA یتراجت مان   Pri E1 CARD FSX-16PORT هب لاتیجید  لانگیس  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

یمداخ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   KX-TDA 6181 لدم لارتناس  هاگتسد  یطخ  گولانآ 16  یرهش  طخ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCI-1718-AE لدم یتعنص  هنایار  دربراک  لاتیجید  هب  گولانآ  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

فاریس یتعنص  تراهم  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   ETELM هدنزاس عجرم   ETELM یتراجت مان   ALIM 48VDC لدم ارتت  ییویدار  متسیس  رواپ  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  / دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدع  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

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

53182362-061  ، 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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نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورهم لیمکتو ، هعلاطمزا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  ، هباشم الاک ) دک   ) دک ناریااب  تسویپ  تاصخشماب  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماسردوءاضما 
1101009023000155 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روکف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا عبات  بعش  لک و  هرادا  یاهنامتخاسو  یورس  یاه  قاتا  ترا  یاه  هاچ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005530000021 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هقلح 13 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  اقیقد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشموددرگ  لیمکت  دهعت  مرفو  دادرارق  سیون  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815855311 یتسپ :  دک  یرمرادناژ ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33300882-066  ، 33316903-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300884-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورهم ورهم لیمکتو ، ، لیمکتو هعلاطمزا   هعلاطمزا سپدیاب   سپدیاب هدش   هدش تسویپ   تسویپ مالعتسادانسا   مالعتسادانسا ،، هباشم هباشم الاک ) ) الاک دکدک    ) ) دکدک ناریااب   ناریااب تسویپ   تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ راب   راب هناماسردوءاضما   هناماسردوءاضما

6767

ناتسا ناتسا عبات   عبات بعش   بعش وو   لکلک   هرادا   هرادا یاهنامتخاسو   یاهنامتخاسو یورس   یورس یاه   یاه قاتا   قاتا ترا   ترا یاه   یاه هاچ   هاچ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6868

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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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   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52461730 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش هبعش  ندعم  تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زادیدزابو  روتکاف  شیپ  هئارا   . دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطمدصرد  یتساوخرد 100 تمدخ   . دشاب یم  هباشم  تمدخ  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراقفلاوذ تسا 09125314812 یمازلا  سامت  و 

1101091261000006 زاین :  هرامش 
دورهاش هبعش  ندعم  تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : حرش
هقلح  دادعت 2  جوز  ود  میس 
ددع دادعت 150  هکبش  نوتسیک 

ددع دادعت 1  سکوداراپ  ولبات  هیاپ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

امتح دیدزاب   . دورهاش ندعمو  تعنص  کناب  تمدخ  یارجا  لحم  دشاب  یم  راکنامیپ  اب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یراک  زور  هیوست 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یرابجا 

3615656115 یتسپ :  دک  کالپ 259 ،  ( 19  ) ناینیما دیهش  هچوک  شبن  یسودرف  خ  دورهاش .  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238804-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنارگ مزاول  کنیل  شش  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

..و ..و سکوداراپ   سکوداراپ ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ هکبش -  -  هکبش نوتسیک   نوتسیک جوز -  -  جوز ودود   میس   میس ناونع : : ناونع 7070

دنارگ دنارگ مزاول   مزاول کنیل   کنیل شششش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... هکبش و لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000414 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 4,575 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا.یمسر  روتکاف.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.ددرگ  هظحالم  یراذگ  تمیق  تهج  دراد و  تسویپ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود هیوست.تسا  یمازلا  زکرم  سانشراک 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب6243184 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هحفص 56)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6243309 تسیل  قباطم  هتسبرادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6243338ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 21)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

کنارت کنارت یلخاد   یلخاد هیواز   هیواز کنارت -  -  کنارت هندب   هندب ریگزرد   ریگزرد هکبش -  -  هکبش نوتسیک   نوتسیک کنارت -  -  کنارت هکبش -  -  هکبش لباک   لباک نیمات :  :  نیمات 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رچکارتسا ای  یراوید  هیاپ  اب  هارمه  روتینام  ) گنیروتینام متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000043 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا شرتسگ  هموظنم  نادیما  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  یتراجت  مان   M-4635-FH لدم  in 55 زیاس لاو  وئدیو  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  .دشابیم  یمازلا  تسویپ  تسیل  قبط  روتینام  تاصخشم  تیاعر.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دنجریب  هاگدورف  لیوحت  لحم  .دشابیم  هدننک  نیمات  هذهعرب  لمح  هنیزه 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( رچکارتسا رچکارتسا ایای   یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه روتینام   روتینام )) گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7373

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

یوضر 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت تسویپ  لودج  تاصخشم  قباطم  ( ) فاوخ دابآرب  یاتسور  رد  لیوحت   ) یرتم هس  یسرجوین  لیوحت  هیهت و  مالعتسا "  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1101001423000254 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سراپ رصن  نازاس  هینبا  هدننک  هضرع  عجرم   m 4 زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب یسرجوین   یسرجوین دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7474

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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نیاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  اب  تسویپ  ینف  تاصخشم  طباوض و  لیاف  قبط  عطقم  دتمم و  تناس  ضرع 15  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم

1101092349000090 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 30000 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا اباب   تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طباوض   طباوض لیاف   لیاف قبط   قبط عطقم   عطقم وو   دتمم   دتمم تناس   تناس   1515 ضرع   ضرع اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا یهگا   یهگا یلصا   یلصا کالم   کالم )) هباشم هباشم

7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب سنج  یتاقبط  امنبآ  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000098 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 4 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  رد  نآ  لاسرا  یتسویپ و  مالعتسا  لیمکت  دشاب  یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  راک  زیر  ینتب  سنج  یتاقبط  امنبآ  لمح  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب سنج   سنج یتاقبط   یتاقبط امنبآ   امنبآ لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  مالعتسا  یهگا  یلصا  کالم  ) هباشم دک  ناریا  اب  یرادرهش  زاین  دروم  هجرد 1  دیفس  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101092349000088 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نیاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

الاک هنادگنر  هدننک  هضرع  عجرم  ناسحا  یتراجت  مان   kg 250 هکشب  3266669016Z0 یئزج کی  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/12/10 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  ءاضما  رهم  زا  سپ  دیق و  مالعتسا  یهگا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  اقیقد  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهاوخن  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  یرادرهش  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن  یراذگراب 

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ناگدازآ ،  راولب  شبن  رهش ،  نامیس  راولب  نیاق ،  یبونج ،  ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9761773648

32566201-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566064-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئزج یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  ینف  تاصخشم   ) رهش حطس  رباعم  فرعم  ولبات  بصن  دیرخ و  یارب  دراد  رظن  رد  سیدرف  کی  هقطنم  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

1101050288000226 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیاپ دالوفو  نهآ  دیلوت  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/11/22 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همانتنامض  ناونع  هب  هدرپس  لایر  غلبم 150/000/000  هئارا  ندش  هدنرب  طرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  قبط   ) ...و یراکنامیپ  تیحالص  ، همانساسا یتساوخرد : کرادم  یراذگراب 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36574780-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم فرعم   فرعم ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دامرف تمیق  هئارا  دک  نیمه  اب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  کیناموتا  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090948000199 زاین :  هرامش 

زیربت یناقلاط  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  تخادرپو  یتسویپ  تاصخشم  قبط  برد   . دوب دهاوخ  ناتسرامیب  لاور  قبط  تخادرپ   . دشابیم هدنرب  هدهع  هب  بصنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هاگشناد  ینف  سانشراک 

5197615413 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  نمهب  راولب 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34414907-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34414907-041 :: 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

 ( ( دامرف دامرف تمیق   تمیق هئارا   هئارا دکدک   نیمه   نیمه اباب   افطل   افطل هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا    ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیناموتا   کیناموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد 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 86 ھحفص 54 
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو تمیق  اب  تامدخ  الاک و  هیلک  تسویپ  مالعتسا  حرشب  یدالوف  هغیت  اب  ( پآ لور   ) یا هرکرک  برددشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  اه  هنیزهددرگ  مالعا 

1101003327000045 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طبار یلع  هدننک  هضرع  عجرم  رد  افکآ  هدنزاس  عجرم  پآ  لور  لدم   500x400 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  مالعتسا  باوجرد  تسویپ  حرشب  دادرارق  دقع  تهج  یراک  هموزر  زایندروم و  کرادم  مامضناب  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  رف  یناطلس  یاقآ  هرامش 09113520394 اب  ینف  لاوئس  هنوگره  .ددرگ  همیمض 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هغیت   هغیت اباب   (( پآپآ لور   لور  ) ) یایا هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژد نیهاش  ناکوب و  بآودنایم ،  بعش  یارب  یتسویپ  مالعتسا  رربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

1101004329000033 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ژد نیهاش  ناکوب و  بآودنایم ،  بعش  یارب  یتسویپ  مالعتسا  رربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  یمامت 

دشاب یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یموب  ًامتح  راکنامیپ 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0003848005  هرامش  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985009316 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9889 لدم یترارح  نیبرود  اب  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO. LTD

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

روشک  SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO. LTD هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-12 لدم یبیج  لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

لاتیجید لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورناوج یرادنامرف   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  همان  حرش  رد  هتسبرادم  نیبرود  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092168000007 زاین :  هرامش 

دورناوج یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یوادیص دامع  هدننک  هضرع  عجرم   CCD TVCC74020 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  همان  حرش  رد  هتسبرادم  نیبرود  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798195315 یتسپ :  دک  ملعم ،  نابایخ  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222020-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46222515-083 :: 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

نکسم کناب   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000029 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

دشاب دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ همان   همان حرش   حرش ردرد   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 8383

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعباتو  نادابآ  ردانب  هتسب  رادم  یاه  نیبرودو  یتارباخم  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000089 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یسمش هام  6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: 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 یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس رازفا ،  ،  رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   ناونع : : ناونع 8585

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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مق ناتسا  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6243309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005040000024 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   HFW1209CAM لدم یگنر  بش  رد  دید  ید  چا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یداجس یضترمدیس  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_T2A21P لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هکبش
ددع 10 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713754588 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  هچوک 1/1  رهشافص  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32854295-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854295-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

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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نکسم کناب   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000030 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

نکسم کناب   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000032 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 8787

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 86 ھحفص 61 
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نکسم کناب   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000031 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما کناب  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص  تخادرپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  تسویپ -  لیاف  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ریذپ 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

IPIP لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8989

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " 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

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  قباطم  ) یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، بصن  ارجا و  دیرخ ،  " مالعتسا دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001423000255 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6243390FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  هحفص 24)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

قیرح6243161 مالعا  تازیهجت  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

سسکا 62432445616 حرط  هحفص 31)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   لکد   لکد نویسادنوف ، ، نویسادنوف بصن   بصن وو   ارجا   ارجا 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

یمازلا6242988 اهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  دات و  قیرح . نالعا  متسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و 
دنشاب یناشنشتآ  هدات  یاراد  امازلا  اه  تکرش   . دشابیم

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6243161 مالعا  تازیهجت  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6243574fm200 زاگ قیرح  افطا  متسیس  اب  نولاه  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 12)ینیزگیاج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6244213fm200 زاگ قیرح  افطا  متسیس  اب  نولاه  قیرح  افطا  متسیس  هحفص 12)ینیزگیاج  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هاگنامرد6244232 قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  تالاکشا  هحفص 28)عفر  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب6244415 ولبات  یزاسهب  قیرح و  افطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روانش6244602 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط
زاگ طسوت 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنرم یرادرهش   :: 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   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6244345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هشقن  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000149 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   MERRYPAL یتراجت مان   SJA40 لدم یرادرب  هشقن  یموینیمولآ  هیاپ  هس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

داژن نویامه  رهچونم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SOUTH هدنزاس عجرم   SOUTH یتراجت مان   AGR5 لدم  m 5 یموینیمولآ صخاش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
سراپ زادرپ  وئژ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEICA یتراجت مان   NA720 لدم یرادرب  هشقن  بای  هیواز  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

ماگشیپ قیقد  نایدار  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   D510 لدم یساکع  نیبرود  رزیل m 200 و  درب  اب  یسدنهم  یرزیل  رتم  عون  جنس  هلصاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
زیهجت ناس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   E-SURVEY هدنزاس عجرم   E300PRO لدم هسناکرف  یتلوم  یهاگتسیا  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

نیمز
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: 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

لاتیجید6242920 رتم  هحفص 56)یتلوم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6243005 یم  یتسویپ  همان  حرش  رد  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)تاصخشم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6243094IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 56)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

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

هتسب6243184 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هحفص 56)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6243309 تسیل  قباطم  هتسبرادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6243326IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و   ، هحفص 56)هیهت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6243390FCV/JRHQHD 0140104- تخوس لرتنک  هحفص 24)تراک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6243461IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 56)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6243495IP لاتیجید نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 56)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب6244345 هشقن  مالقا  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6244399 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، بصن  ارجا و  هحفص 56)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  اهاتید  تسب  وزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004035000087 زاین :  هرامش 

زاریش کی  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 475 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب زاریش  یموب  هدننک  نیمات  ددرگ - تبث  هبساحم و  لک  ساسارب  تمیق  تسویپ -  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7163817315 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 1  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  راهب ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38204011-071  ، 38300087-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38300094-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

سرادم6243788 روتکژورپ  اتید  تسب  هحفص 67)وزاب  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

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

سرادم سرادم روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید تسب   تسب وزاب   وزاب ناونع : : ناونع 9292
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نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/11/12  زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243632 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC ترودک ، رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و  تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا  هناماس  قرب  یزاس  هریخذ  متسیس 

لایر  دروآرب 63.000.000.000  غلبم 
یسمش هام  تدم 14 

نیمضت 2.090.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tender.bazresi.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هتسویپ   هتسویپ تروص   تروص هبهب   ( ( PH ، ECPH ، EC ترودک ، ، ترودک رلک ، ، رلک امد ،  ،  امد  ) ) بآبآ یفیک   یفیک تاصخشم   تاصخشم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یرتماراپ   یرتماراپ   55 هاگتسیا   هاگتسیا   1414 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
بالضاف بالضاف وو   بآبآ   تکرش   تکرش یارب   یارب یرارطضا   یرارطضا نزاخم   نزاخم ردرد   اداکسا   اداکسا یطابترا   یطابترا هناماس   هناماس قرب   قرب یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس نویسادنوف   نویسادنوف اباب  
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنورا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1401/049 :: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش تیاغل 1401/11/24 خیرات 1401/11/16  زا   - 1401/11/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/26 رد  تعاس 10  یهیجوت  هسلج 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  رثکادح   - 1401/12/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244512 :: هرازه هرازه خروم 1401/12/14دکدک   رد   - 1401/12/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

، یزاس هریخذ  شرابنا ، یدنب ،  هتسب  تیمک  تیفیک و  لرتنک  متسیس  رب  تراظن  یسرزاب و  حرش  هب  تالوصحم  یفیک  یمک و  یسرزاب  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زا نآ )  یدنب  هتسب  لوصحم و  تیفیک  ) SPEC اب قباطم  بولطم  تیفیک  اب  لوصحم  جورخ  زا  نانیمطا  لوصح  روظنم  هب  دنورا  یمیشورتپ  عمتجم  تالوصحم 

دنروا  یمیشورتپ  عمتجم 
یدیشروخ  هام  دادرارق 24  یارجا  نامز  تدم  - 

لایر هصقانم 132.267.561.650  هیلوا  دروآرب  غلبم  - 

باسح هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  یکناب ،  همانتنامض  تروص (  هب  لایر  غلبم 5.280.000.000  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنورا )  یمیشورتپ  تکرش  هبعش  تراجت -  کناب  دزن   6094200030

یکناب  ربتعم  همانتنامض  هئارا  البق  رد  دادرارق  لوا  لاس  غلبم  دصرد  تخادرپ 15  شیپ  نازیم  ای  غلبم   5.1
دنورا یمیشورتپ  زا  راک  ماجنا  نسح  یهاوگ  هئارا  راکنامیپ -  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ 

:: سردآ سردآ

06152126476-06152126477 :: نفلت :: www.arvandpvc.ir tender.arvandpvc.ir:5661نفلت 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

6243632، ترودک رلک ، امد ،   ) بآ یفیک  تاصخشم  یریگ  هزادنا  یرتماراپ  هاگتسیا 5  دادعت 14  دیرخ 
هناماس قرب  یزاس  هریخذ  متسیس  نویسادنوف  اب  هارمه  هتسویپ  تروص  هب  ( PH ، EC

بالضاف بآ و  تکرش  یارب  یرارطضا  نزاخم  رد  اداکسا  یطابترا 

هحفص 67) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لرتنک6244512 متسیس  رب  تراظن  یسرزاب و  حرش  هب  تالوصحم  یفیک  یمک و  یسرزاب  تایلمع  ماجنا 
نانیمطا لوصح  روظنم  هب  تالوصحم  یزاس ، هریخذ  شرابنا ، یدنب ،  هتسب  تیمک  تیفیک و 

بولطم تیفیک  اب  لوصحم  جورخ  زا 

هحفص 67) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینتب6243007 یسرجوین  دنب  هحفص 48)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

 ، ، یدنب یدنب هتسب   هتسب تیمک   تیمک وو   تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ربرب   تراظن   تراظن وو   یسرزاب   یسرزاب حرش   حرش هبهب   تالوصحم   تالوصحم یفیک   یفیک وو   یمک   یمک یسرزاب   یسرزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
بولطم بولطم تیفیک   تیفیک اباب   لوصحم   لوصحم جورخ   جورخ زازا   نانیمطا   نانیمطا لوصح   لوصح روظنم   روظنم هبهب   تالوصحم   تالوصحم یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ ،، شرابنا   شرابنا
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS یرتاب رورس HPE و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000043 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

یمویتیل یرتاب  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000266 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد گرب  کی  تسویپ و  ینف  تاصخشم  گرب  کی  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS یرتاب   یرتاب وو     HPEHPE  رورس رورس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9595

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هراجا6243265 ینابیتشپ  للملا و  نیب   - IXP دناب یانهپ  یصاصتخا ،  ربا  یصاصتخا ،  رورس  تامدخ 
هداد زکرم 

هحفص 13) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6243336UPS یرتاب رورس HPE و  هحفص 69)نیمات  رورس  ( رورس

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

گولانآ 624337916 یرهش  طخ  تراک   - لاتیجید لانگیس  لدبم  هکبش -  تحت  یکیفارگ  رگشزادرپ  رورس 
متسیس رواپ  تراک  یتعنص - هنایار  دربراک  لاتیجید  هب  گولانآ  تراک   - لارتناس هاگتسد  یطخ 

ارتت ییویدار 

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6244348 هحفص 69)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتماراپ رتماراپ یتلوم   یتلوم ینمیا -  -  ینمیا کسام   کسام رتلیف   رتلیف جنس -  -  جنس تیاده   تیاده یکیرتکلا   یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ریگ :  :  ریگ یتخس   یتخس وو   رآرآ   یآیآ   لانشپآ   لانشپآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده وو   رتم   رتم   phph یزیمور   یزیمور

9797
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رتماراپ یتلوم  ینمیا -  کسام  رتلیف  جنس -  تیاده  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  ریگ :  یتخس  رآ و  یآ  لانشپآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  یهاگشیامزآ و  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   ph یزیمور

1101093631005579 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناریح  تادراو  تارداص  هدننک  هضرع  عجرم   ALSTEK یتراجت مان   CLS12-B1K5A لدم جنس  تیاده  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
اراتسآ

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یناخلق رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان  لدم 6-6001  ینمیا  کسام  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کلم یبط  صیخشت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   MLCO یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Lit 5 مجح یا  هشیش  رادریش  لیراب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
قرش حارج  نارهطا  هدننک  هضرع  عجرم   IRANSET یتراجت مان   Pardic لدم یکشزپ  مخز  یوشتسش  رتناکد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رتسگ الاک  هنیهب  هدننک  هضرع  عجرم   LUMEX یتراجت مان   FT-02 لدم یهاگشیامزآ   FTIR زمرق نودام  رتمورتکپسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارای زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   PYREX یتراجت مان   ml 200 مجح  1591/02D لدم یهاگشیامزآ  روتاکیسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  مالقا  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مهدزاود 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 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

speed sensor/0100734 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000682 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیارکوا هدنزاس  روشک   LPC SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس عجرم 
ددع 18 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

139016 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6244060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

139016 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد روسنس  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/11/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت جنس   جنس تعرس   تعرس متسیس   متسیس دربراک   دربراک   ARKA0LPC- 140 1ARKA0LPC- 140 1 لدم   لدم یکینورتکلا   یکینورتکلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9898

امد امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 86 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sbab6tk4nps9f?user=37505&ntc=6243236
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6243236?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dc3pg5qatlpmw?user=37505&ntc=6244060
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6244060?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ریسمرگ یئمهب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RVG روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  هس  هیوست 

دشاب یم  ییمازلا  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  اب  هیدات 
1201004973000215 زاین :  هرامش 

ریسمرگ یئمهب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
RVG روسنس - 

ههام  هس  هیوست 
دشاب یم  ییمازلا  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 

دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  اب  هیدات 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

یئمهب رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

RVG روسنس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  هس  هیوست 

دشاب یم  ییمازلا  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ 
دشاب یم  هطوبرم  سانشراک  اب  هیدات 

7575143188 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یئمهب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822663-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32824371-074 :: 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

6243048 - جنس تیاده  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  ریگ :  یتخس  رآ و  یآ  لانشپآ  مزاول 
جنس یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   ph یزیمور رتماراپ  یتلوم  ینمیا -  کسام  رتلیف 

یهاگشیامزآ

هحفص 71) روسنس  ( روسنس

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

یزاگ6243236 نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  هحفص 71)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

امد6244060 هحفص 71)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6244214RVG هحفص 71)روسنس روسنس  ( روسنس

RVGRVG روسنس روسنس ناونع : : ناونع 100100
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روانش6244602 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط
زاگ طسوت 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " 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

یزاگ6243236 نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA0LPC-1401 لدم یکینورتکلا  هحفص 71)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  الاک  لاسرا  تسا و  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  زوجم ، قبط  هباشم  دک  ناریا  اب   adsl مدوم رتویپماک و  هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101093896000141 زاین :  هرامش 
گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/19 زاین :  خیرات 
گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

adslads l مدوم   مدوم وو   رتویپماک   رتویپماک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6243956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142175 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوسورکیم یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6243972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

155066 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گولاتاک قباطم  یلضافت  چیئوس  رشیرپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

چیئوسورکیم چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 102102

گولاتاک گولاتاک قباطم   قباطم یلضافت   یلضافت چیئوس   چیئوس رشیرپ   رشیرپ ناونع : : ناونع 103103
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-80-131 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6244522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک نغور  رده  امد  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس6243002 هحفص 31)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک6243352 هحفص 31)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6243357adsl مدوم رتویپماک و  هیذغت  هحفص 75)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6243374 اتید  هحفص 31)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدش6243481 تسویپ  مالعتسادانسا  ، هباشم الاک ) دک   ) دک ناریااب  تسویپ  تاصخشماب  چیئوس  دیرخ 
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماسردوءاضما  ورهم  لیمکتو ، هعلاطمزا  سپدیاب 

هحفص 31) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6243750 هحفص 31)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 75)چیئوسورکیم6243956 چیئوس  ( چیئوس

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

گولاتاک6243972 قباطم  یلضافت  چیئوس  هحفص 75)رشیرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

یراک6244522 نغور  رده  امد  چیئوس  هحفص 75)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراک یراک نغور   نغور رده   رده امد   امد چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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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 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 3102701293 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** POWER SUPPLY: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  و 

1101097684000534 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ALLEN BRADLEY هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN BRADLEY یتراجت مان   836C6J لدم یریگ  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
سراپ تعنص  قایس  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

اکیرما هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ALLEN BRADLEY هدنزاس عجرم   ALLEN BRADLEY یتراجت مان   RSLOGIX لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 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 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POWER SUPPLYPOWER SUPPLY دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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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 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تبث  تخاس و  تادنتسم  هئارا  لخاد و  تخاسالاک  / دشاب یم  هباشمدکناریا  /35 ژاریت هب  direct solenoid valve ملق 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  یلامو  ینفداهنشیپ  / یمازلا  AVL تسیل

1101092179001788 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   NORGREN هدنزاس عجرم  لدم 1841815  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1402/03/15 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  هب  رجنم  زور  زا 30  شیب  لیوحت  نامز  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / یمازلا مالعتسا  طیارش  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
53264789-061و061-53183339 نااسوم سانشراک  / دوش یم 

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

لاتیجید6243073 راشف  هحفص 31)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6243246POWER SUPPLY هحفص 78)دیرخ چوس  ( چوس

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

نفلت6243331 ددع  شش  چوس و  ددعکی  جیروتسا ، ددعکی  هحفص 31)دادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6243342PFS3006-4ET-36 POE لدم اوهاد  تروپ  هحفص 31)چوس 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6244376direct solenoid valve ملق هحفص 78)1 چوس  ( چوس

direct solenoid valvedirect solenoid valve ملق   ملق 11 ناونع : : ناونع 106106

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

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/12/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6242921 :: هرازه هرازه :: 1401/12/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هایس  نبرک  شجنس  رزیالانآ  هاگتسد  ود  دیرخ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا رهش  توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  هژورپ 

لایر  هدرپس 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000.000

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هقطنم 7  یرادرهش  لباقم  یسدنهم  ماظن  نامتخاس  بنج  یلامش  قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا   :: سردآ سردآ
یتسپدک 8193614873

یلخاد 229  03134593737 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

توص6242921 شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  هایس -  نبرک  شجنس  رزیالانآ  هاگتسد  ود  هحفص 80)دیرخ  توص  ( توص

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

رهش6242931 توص  شیاپ  زیهجت  ددع  جنپ  دیرخ  - شجنس رزیالانآ  هاگتسد  ود  دیرخ  هحفص 8)هژورپ ی  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

توص توص شیاپ   شیاپ زیهجت   زیهجت ددع   ددع جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ هایس -  -  هایس نبرک   نبرک شجنس   شجنس رزیالانآ   رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

80-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/11/17  زا   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 9/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

42601370 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ ربتعم  یتناراگ  هدش +  جرد  دکناریا  قبط  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  سامت  هرامش  روتکاف +  شیپ  تسین -  لوبق  لباق  هباشم  دکناریا 

1101095549000689 زاین :  هرامش 
تیالو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-226LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس میظنت  ینف و  دات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  یدقن 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  زکرم  رادرابنا  هب  سانجا  هیلک  لیوحت  لاسرا و  هنیزه 

هدش رکذ  یلصا  یتناراگ  اب  طقف 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت تباث   تباث یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

inin   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6243369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   - تسویپ مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  حرشب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب

1101003327000044 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  هناماس  رد  باوج  تسویپ  رد  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ ردانب  تیریدم  سارفنک  یاهنلاس  رد  بصن  هارمه  هب  سنارفنک  ودیو  تازیهجت  تسویپ ،  قبط  دروم   23 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000091 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   MC88 لدم  in 15/8 زیاس اردص  یسنارفنک  وشات  روتینام  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  هریغو  یربراب  یاه  هنیزه  هیلک  تسویپ  قبط  مالقا  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  یریگ  دک  تهج  رکذلا  قوف  دک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادابآ ردنب  لیوحت  دشاب  یم  هدننک 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سارفنک سارفنک یاهنلاس   یاهنلاس ردرد   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   سنارفنک   سنارفنک ودیو   ودیو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6244310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ   . دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل.راظتن  نلاس  یهد  تبون  روتینام   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب 

1101091169000143 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ   . دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشمو  تسیل.راظتنا  نلاس  یهد  تبون  روتینام   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  زکرم  لحم  ات  الاک  لمح  یگنهامه 09169076914 تهج  سانشراک 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لخاد6243115 دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  هحفص 80)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

6243242( رچکارتسا ای  یراوید  هیاپ  اب  هارمه  روتینام  ) گنیروتینام هحفص 48)متسیس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6243327in 22 زیاس  LED عون هحفص 80)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6243369  LED هحفص 80)روتینام روتینام  ( روتینام

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

دلیف6243703 هحفص 24)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سارفنک6244102 یاهنلاس  رد  بصن  هارمه  هب  سنارفنک  ودیو  هحفص 80)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

راظتنا6244310 نلاس  یهد  تبون  هحفص 80)روتینام  روتینام  ( روتینام

راظتنا راظتنا نلاس   نلاس یهد   یهد تبون   تبون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

دشاب6243005 یم  یتسویپ  همان  حرش  رد  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)تاصخشم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6243309 تسیل  قباطم  هتسبرادم  هحفص 56)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   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

یرازفا6243084 تخس  یرازفا و  مرن  یاهزاین  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب6243184 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  یاه  متسیس  رازفا  تخس  رازفا ،  مرن  یناسر  زور  هحفص 56)هب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش6243238 لاتروپ  زا  ینابیتشپ  رارقتسا و  بصن ، یزاس ، هدایپ  یحارط و  هحفص 21)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دوخ6243290  BOKO زرف هاگتسد  یرازفا  مرن  متسیس  یناسرزور  هب  اقترا و  ریمعت  تامدخ  هحفص 8)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6243338ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 21)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6243342PFS3006-4ET-36 POE لدم اوهاد  تروپ  هحفص 31)چوس 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رازفا6243359 مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6243363 تحت  یلام  یرادا و  تابتاکم  هچراپکی  نوسیساموتا  یاه  متسیس  هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6243576 رارقتسا  یزاس و  هدایپ  سیب  اتید  هیهت  تاعالطا  دورو  یروا و  عمج  لیلحت  هیزجت و 
یسرزاب رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن   rbi یسرزاب

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6244244 مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم  اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زافکت و  روتنک  تست  هحفص 5)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا6244082 دنمشوه  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6244399 تراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  لکد و  نویسادنوف ، بصن  ارجا و  هحفص 56)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

یقرب6244339 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 53) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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