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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 ریت   ریت هبنش  77   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   144,440هکس , 000144,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   135,030هکس , 000135,030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,6002 12 سیئوس600, سیئوس کنارف   320کنارف ,400320 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع238,400238,400رالد ناتسبرع لایر   88لایر ,63088,630

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,860هکس , 00049,860 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,663,00013,663,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ375,620375,620دنوپ نپاژ نینی   دصکی   226دصکی ,410226 ,410

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 127127))

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

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

زا 120 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 55  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 26  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 83

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 99

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 104

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 120 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 3  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

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

زا 120 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدمب 5  یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح  یراذگراب   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات ات  یکیزیف  لاسرا   - 1401/04/25

5416221 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  اداکسا  رازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  .تسا  هصقانم 

یتعنص کرهش  بنج  نارادساپ  راولب  زاوها -  : سردآ  :: سردآ سردآ

یلخاد 3245  06134490700 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.tavanir.org.ir WWW.AEPICO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000255000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :  تیاغل  خیرات 1401/04/06  زا   - 1401/04/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416420 :: هرازه هرازه خرومدکدک    17  : تعاس  - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح  تروص  هب  اهیرادنامرف  یرادناتسا و  یاه  نامتخاس  هکبش  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یاه  تیلاعف  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40,598,309,218 یلام :  دروآرب 

لایر   2,029,915,461 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

یعامتجا روما  راک و  لک  هرادا  زا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همان  یهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  دات  یهاوگ 

ناتسزوخ یرادناتسا  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  یرادناتسا  نامتخاس  نیطسلف  نابایخ  هیناما -  زاوها -   :: سردآ سردآ

06133363602 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاین زاین دروم   دروم اداکسا   اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

رازفا رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن روما   روما یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 120 ھحفص 5 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کینورتکلا و5416058 یرادرهش  داجیا  یزاسرهش ، کالما و  یاه  هزوح  یزاسدنمشوه  یزیمم و 
تابلاطم لوصو 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنورا ارآ  ناهج  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم هس  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا ناراکنامیپ  یفیک  یبایزرا  ییاسانش و  صوصخ  رد  دراد  رظن  رد  رهشمرخ  یتعنص  تیاس  رد  عقاو  دنورا  ارآ  ناهج  دالوف  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش لقادح  یاراد  هک  دنورا  ارآ  ناهج  دالوف  تیاس  ییانشور  متسیس  عیزوت و  هکبش  قیقد ، رازبا  نویساموتا و  قرب  تاریمعت  یرادهگن ، یرادرب ، هرهب  تامدخ 

ییاناوت هلوحم 2 - راک  مجح  اب  بسانتم  یلام  ناوت  .دشاب 1 - یم  لیذ  دراوم  لماش  ناراکنامیپ  زارحا  طیارش  لقادح  دیامن  یراکمه  هب  توعد  دنشاب  یم  لیذ 
تالآ و نیشام  نتشاد  راک 5 - زاجم  تیفرظ  نتشاد  نامیپ 4 - عوضوم  اب  طبترم  هقباس  اب  صصختم و  یاهورین  ندوب  اراد  راک 3 - ماجنا  یزیر  همانرب  تیریدم و 

هرهب تامدخ  ماجنا  تهج  هد  نیودت ش  یاه  لمعلاروتسد  ساسارب  راکنامیپ  طسوت  دیاب  هک  تسا  یفیاظو  هعومجم  لماش  : تامدخ حرش  زاین  دروم  تازیهجت 
ترابع رصتخم  تروص  هب  دریذپ و  تروص  دنورا  ارآ  ناهج  دالوف  تیاس  ییانشور  متسیس  عیزوت و  هکبش  قیقد ، رازبا  نویساموتا و  قرب ، تاریمعت  یرادهگن ، یرادرب 

WCS قرب تسپ   WCS Melting قرب تسپ  ، ISS قرب تسپ   ، MTS قرب تسپ  لماش  قرب  یاه  تسپ  ریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  تایلمع  زا  تسا 
یرادهگن و نینچمه  ییانشور  متسیس  روتارنژ ، لزید  قرب ، عیزوت  هکب  ش  روکذم ، قرب  یاه  تسپ  یجورخ  قرب CCM و  تسپ  ، OMHS قرب تسپ   ، Casting

.دشاب یم  هناخ  راک  فلتخم  یاه  شخب  قیقد  رازبا  نویساموتا و  لاکیرتکلا  تازیهجت  تاریمعت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 612  53512371-061 :: نفلت :: Commercial@ajs.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: WWW.AJS.CO.IRWEB:Email:commercial@ajs.co.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس وو   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش قیقد ، ، قیقد رازبا   رازبا وو   نویساموتا   نویساموتا قرب   قرب تاریمعت   تاریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 120 ھحفص 6 
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00119 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش یهگآ  مود  پاچ  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد تخاس  ( PSI10000 (Well Head Equipment یهاچ رس  لیاسو  ملق  لماش 61  هعومجم  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 522.945.888.000 

هام   12: الاک لیوحت  نامز  تدم 
یر یراد  رابنا  تایلمع  هاگشهوژپ  راولب  دابآ ، ریخ  هار  هس  مق ،  میدق  هداج  یر ، رهش  نارهت ، سردآ  هب  فاشتکا  تیریدم  یرادرابنا  : الاک لیوحت  لحم 

یقوقح  تیصخش  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصانم  عوضوم  اب  طبترم  یفاک  هبرجت  هقباس و  نتشاد 

لایر  نیمضت 14.358.917.760  غلبم  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  هیارا  ییاناوت  نتشاد 
.یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

:: سردآ سردآ

:: 02182703200 و 02161622217 نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.niocexp.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

7-10-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام دادرارق 12  تدم  لایر   150.000.000.000 دروارب :  کی -  هیحان  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 6  تدم  لایر   13.067.460.700 دروارب :  کی -  هیحان  حطس  رد  هدوسرف  یاه  هرادج  یراکنامیس 

یهگا  لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

لایر  7.500.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650.000.000

..و

مراهچ هقبط  هقطنم 10  یرادرهش  مزمز -  هناخراک  بنج  یدازا -  نابایخ   :: 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

لخاد لخاد تخاس   تخاس ( ( PSI 10000  (Well Head EquipmentPSI 10000  (Well Head Equipment یهاچ   یهاچ رسرس   لیاسو   لیاسو ملق   ملق   6 16 1 لماش   لماش هعومجم   هعومجم   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

..و ..و هدوسرف   هدوسرف یاه   یاه هرادج   هرادج یراکنامیس   یراکنامیس دنامسپ   دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 120 ھحفص 7 
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یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

41-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/7  زا  دانسا   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14/30   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415918 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب نوناق  ساسارب  ریز  تاصخشم  اب  ار  ناتسا »  یاهرهش  رود  هار  زا  لرتنک  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  تکرش  یلخاد  تالماعم  همان  نیئآ  تاصقانم و 

هاگتسیا  ناتسا 740  تاسیسات  حطس  رد  یرتم  هلت  قیقد  رازبا  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  - 
هاگتسیا  تخاس 150  ریز  تازیهجت  یرادهگن  اه -  هاگتسیا   EM سیورس ماجنا  - 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  حطس  تاسیسات  ارجا  لحم 
لایر  دروآرب 12.198.306.521  غلبم 

هام ارجا 12  تدم 

تیحالص همانیهاوگ  - روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش  برش  بآ  تاسیسات  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  هتسر  رد  هبتر 6  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، قرب عیانص  هنیمز  رد  یسدنهم  زاین  دروم  یهاوگ  هبتر و  ینف و  تامدخ  هئارا  زوجم  یزیر -  همانرب  تیریدم و  نامزاس  کیتامروفنا  تامدخ  هتسر  رد  هبتر 4 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یعامتجا و ...  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  تمص -  ترازو  زا  نویساموتا  لرتنک و  کینورتکلا ،

( کی هرامش  نامتخاس   ) یبونج ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  تاسلج  قاتا  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

32214735056 یلا 8 -  05632214752 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  ات 10  لوا  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  همانزور  رد  مود  تبون  یهگا  جرد  زا  سپ 

سدق  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416058 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 17  سار   - 1401/04/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  مادقا  طیارش  دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هب  ناوخارف  دانسا  رد  جردنم  طیارش  تاصخشم و  اب  لیذ  یراذگ  هیامرس  تصرف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابلاطم لوصو  کینورتکلا و  یرادرهش  داجیا  یزاسرهش ، کالما و  یاه  هزوح  یزاسدنمشوه  یزیمم و  - 

یوضر  ناسارخ  ماج  تبرت  یرادرهش  هژورپ  لحم  یناشن  - 
لایر درایلیم  یبیرقت 180  شزرا  - 

هرامش 3100002305000 باسح  هب  لایر  نویلیم  کی  غلبم  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  طیارش -  دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یبتجم -  نسح  ماما  هبعش  یلم  کناب  دزن  ماج  تبرت  یرادرهش 

ماج تبرت  یرادرهش  نامتخاس  رد  عقاو  ماج  تبرت  یرادرهش  یراذگ  هیامرس  هرادا  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

12-05152527910 :: 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

ناتسا ناتسا یاهرهش   یاهرهش رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

تابلاطم تابلاطم لوصو   لوصو وو   کینورتکلا   کینورتکلا یرادرهش   یرادرهش داجیا   داجیا یزاسرهش ، ، یزاسرهش وو   کالما   کالما یاه   یاه هزوح   هزوح یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه وو   یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 120 ھحفص 8 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R8/1401/005 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/04/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416429 :: هرازه هرازه یلامدکدک   داهنشیپ  تعاس 9 - ینف 1401/5/25  داهنشیپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 9  1401/6/8

HI FLOW MONITOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 14.200.000.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 710.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  الاک -  روما  نامتخاس  زاف 13  مهدزای  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ

07731319665 - 9661 :: نفلت :: setadiran.ir www.spgc.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

HI  FLOW MONITORHI  FLOW MONITOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ج د / 144 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G متسیس تاودا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 074319223394 و 32224411 ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا غرمیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما ناهفصا   :: عبنم :: 1401/04/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غرمیس تکرش  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن زیهجت  یدنب  هتسب  هناش و  نتراک و  رابنا  یزکرم ، رابنا  یاهشخب  رد  قیرح  مالعا  متسیس  هب  ار  دوخ  یتشد ) ناجرتشا و   ) عرازم 1 و 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  غرمیس  نامتخاس  یتسپ 8164767591  دک  یدعس )  ) هرامش 6 هچوک  شبن  دیفم  خیش  نابایخ  یلامش  قودص  خیش  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

رهمداز 09135778302 سدنهم  یاقا   09137998909 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

F&GF&G متسیس   متسیس تاودا   تاودا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1010
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090320000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا  هبتر 5  ربق -  دادعت 1000  تخاس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 2  رهشمالسا -  رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یضارا  تاثدحتسم و  کالما ، یزیمم  دیدجت  - 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

56363090-021 :: 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

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور  تیاس : زا  تفایرد  1401/04/06 ـ 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  داهنشیپ : هئارا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415799 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12  هبنشود  زور   - 1401/04/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001003001000006  هب  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هاگرد قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا ، راولب  یتعنص ، رهش  جرک ، : فلا یاه  تکاپ  هئارا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

85193768-88969737: مان تبث  رتفد   1456: سامت زکرم   :: 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

یضارا یضارا وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم کالما ، ، کالما یزیمم   یزیمم دیدجت   دیدجت ربق --  --  ربق   10001000 دادعت   دادعت تخاس   تخاس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

705/1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک ولرامخ  رهیداه  افلج  دنرم  رتسبش  یاهناتسرهش  رد  یراذگ  هلول  یسم و  یرون و  ربیف  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

718/1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکلم هغارم  بانب  ریش  بجع  رهشرذآ  وکسا  یاهناتسرهش  رد  یراذگ  هلول  یسم و  یرون و  ربیف  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

اهناتسرهش اهناتسرهش ردرد   یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یسم   یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1313

اهناتسرهش اهناتسرهش ردرد   یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یسم   یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1414

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/704 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/6  تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم قامیواراچ  دورتشه  سیره  رها  بارس  دابآ  ناتسب  یاه  ناتسرهش  رد  یراذگ  هلول  یسم و  یرون و  ربیف  یکاخ  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/03/28  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5416152 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/04/12  - 1401/04/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  ناتسا  رایس  هکبش  یرادهگن  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

یراذگ یراذگ هلول   هلول وو   یسم   یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 1515

ناتسا ناتسا رایس   رایس هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

030/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تازیهجت  یاهسیورس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399307 :: 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

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

یا هلحرم  کی  یمومع  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/04/11هرامش ات  دانسا  شورف  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kermanshah.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/04/21عبنم ات  تاکاپ  لیوحت  تلهم   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416537 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواپ ناتسرهش  رد  یرونوفاک  هاگتسد  ...و 23 نویسادنوف  یارجا   ، شزومآ ، یزادنا هار  ، بصن ، 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

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت یاهسیورس   یاهسیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1717

یرونوفاک یرونوفاک هاگتسد   هاگتسد ...و  2323 ...و نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا  ، ، شزومآ شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5416567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت همین   ) یربکا دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد   0634 تیاس لوا  هارمه   BTS حرط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

..و5415583 هدوسرف  یاه  هرادج  یراکنامیس  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  هحفص 6)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کناب5415584 بختنم  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا و5416058 یرادرهش  داجیا  یزاسرهش ، کالما و  یاه  هزوح  یزاسدنمشوه  یزیمم و 
تابلاطم لوصو 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5416420 تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  روما  یاه  تیلاعف  ماجنا  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5417113 وئدیو  مالقا  هحفص 20)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

06340634 تیاس تیاس لوا   لوا هارمه   هارمه   BTSBTS حرط   حرط ناونع : : ناونع 1919
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رید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم :: 1401/04/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415551 :: هرازه هرازه :: 1401/04/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایرهش دیهش  نابایخ  یزاسور  هدایپ  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زیراو ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 729.051.697  غلبم  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب ی  هدهع ی  هب  تبون  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یدقن و ... 

یرادرهش هکلف  بنج  یتشهب ،  دیهش  راولب  رید ، ردنب  رید ،  ردنب  یرادرهش  : هاگتسد سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

:: 07735422766 و 07735422815 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/04/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415969 :: هرازه هرازه تعاس 13/30دکدک    - 1401/04/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ود  هقطنم  رد  نامیلس  تخت  بالقنا -  ییامنهار  غارچ  یدنبزاف  حالصا  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور تدم 20  لایر  هیلوا 1/040/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 52/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(ع) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  : سردآ هب  یرادرهش  هقطنم 2  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2020

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ یدنبزاف   یدنبزاف حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000110 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416028 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا  ردنب  ناتسرهش  ثادحالادیدج  یدنبرمک  ییانشور  متسیس  ثادحا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلزنا  ردنب  ناتسرهش  ثادحالادیدج  یدنبرمک  ییانشور  متسیس  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
98,909,060,963 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,950,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  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

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001162000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416143 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ ) بلاط  دور -  نسح   ) یلزنا - تشر روحم  یسرجوین  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآ ) بلاط  دور -  نسح   ) یلزنا - تشر روحم  یسرجوین  ینتب  ظافح  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
84,481,850,464 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,225,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیزنب پمپ  یوربور  راسلگ   ، 4163863547 یتسپ :  دک  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  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

ثادحالادیدج ثادحالادیدج یدنبرمک   یدنبرمک ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2222

روحم روحم یسرجوین   یسرجوین ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 120 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qrymc9zghwp4?user=37505&ntc=5416028
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5416028?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vszalh4l4wxsv?user=37505&ntc=5416143
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5416143?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001005315000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416163 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,548,865,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,278,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:40 تعاس : 1401/07/25 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005315000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416164 :: هرازه هرازه :: 1401/04/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا  سدق  حطسمه  ریغ  عطاقت  زینرق  یناشیپ  تیزوپماک  یامن  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیبدرا  سدق  حطسمه  ریغ  عطاقت  زینرق  یناشیپ  تیزوپماک  یامن  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
67,640,766,553 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,383,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/07/25 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ ینتب   ینتب حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

حطسمه حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت زینرق   زینرق یناشیپ   یناشیپ تیزوپماک   تیزوپماک یامن   یامن یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416795 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/07/21دکدک   رابتعا  خیرات   - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سابع  تشد  هدودحم  یزاس  نمیا  یهدناماس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  82/949/459/152: دورارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناجیابرذآ رجف   :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417144 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/04/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یمتسیس  هرامشب  لودج  شرفگنس و  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.363.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 04142253326-9 و 04142253318 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

..و5415583 هدوسرف  یاه  هرادج  یراکنامیس  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  هحفص 6)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدودحم هدودحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 2626

یمتسیس یمتسیس هرامشب   هرامشب لودج   لودج وو   شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20000001195000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما ناهفصا   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416594 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/01/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  : هژورپ ارجا  لحم 

 - یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  برد و  یزادنا  هار  بصن و  ارجا و  یحارط ، شورف ، هقباس  یاراد  نراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دزی تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415584 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  تارداص  کناب  بختنم  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 16.000.000.000  هیاپ  غلبم 

یطابترا یاه  تخاس  ریز  یریوصت و  تراظن  هناماس  تازیهجت  شورف  هئارا و  راکنامیپ : زاین  دروم  یصصخت  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  غلبم 1.600.000.000  نیمضت 

کناب  نامتخاس  تاکرادت و  هریاد  باسح 0116857638004  هب  زیراو  لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ 
رگ  هصقانم  تکرش  هی  هاگشورف  زا  ربتعم  همان  یفرعم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

دزی تارداص  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  تاکرادت و  هریاد  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

03535230955 :: 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

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2828

کناب کناب بختنم   بختنم بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هشیمغاب یزاس  هناخ  یزاسرهش و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

Baghmisheh.com :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم هتسب  رادم  یلرتنک  متسیس  لماک  یزادنا  هار  بصن و  تایلمع  یارجا  هطوبرم و  تاودا  رازبا و  هیلک  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت هیدشر  کرهش  راب  هرت  هویم و  شورف  زکرم  راتکه و   30

یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  غلابم  زیراو  ای  لایر  غلبم 150.000.000  هب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 51 انیس  نبا  نادیم  شبن  یتخت  نابایخ  رصعیلو  یوک  زیربت  تکرش  هناخریبد  دانسا  شورف   :: سردآ سردآ

04133695400 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

04133695403 :: 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

( لوا هارمه   ) رایس تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ریت 1401هرامش هبنشود 6  دانسا  عیزوت  عورش  خیرات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 ریت 1401  هبنش 25  دانسا  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 13 

tamin.mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم ریت 1401  هبنش 25   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416610 :: هرازه هرازه خروم 1401/4/26دکدک   هبنشکی  زور   - 1401/04/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کنو هراتس  نامتخاس  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلرتنک یلرتنک متسیس   متسیس لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   هطوبرم   هطوبرم تاودا   تاودا وو   رازبا   رازبا هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هتسب هتسب رادم   رادم

3030

نامتخاس نامتخاس ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-034-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک  وئدیو  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادقم 10  روتینام 
رادقم 1 نویزولت 

رادقم 1  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

لایر  5/000/000 همان :  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یلخاد 2744  33790576-024 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامدخ  حرش  قبط  تارباخم -  اداکسا و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000081 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

تارباخم تارباخم وو   اداکسا   اداکسا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  سنسیال  هارمه  هب   firewall تازیهجت بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001054000065 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 3100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134996644 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  یوربور  دنز  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32333199-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307081-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرکرپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000000457 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5520 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     firewallfirewall تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رابخا  یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000143 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903636 نفلت :

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تامدخ و  حرش  قباطم  هنازخ 1400- دانسا  تاربتعا  لحم  زا  ناتسا  سوملمان  ثاریم  یتبث  هدنورپ  هیهت 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004621000060 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعلاطم 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هئارا  هب  زاجم  یعامتجا  مولع  ای  یسانش  مدرم  یرتکد  ای  دشرا  سانشراک  کردم  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقیقح  صاخشا  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  تمیق 

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم رابخا   رابخا یکینورتکلا   یکینورتکلا نتلوب   نتلوب لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636

ناتسا ناتسا سوملمان   سوملمان ثاریم   ثاریم یتبث   یتبث هدنورپ   هدنورپ   2 020 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تامدخ و  حرش  اب  قباطم  تارابتعا 1400  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  فاوخ  ناتسرهش  یاهانب  یتبث  هدنورپ  هیهت 28  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راثآ

1101004621000061 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/31 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  یرامعم  یرتکد  ای  دشرا  سانشراک  کردم  یاراد  یوضر  ناسارخ  یموب  یقیقح  صاخشا  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184973117 یتسپ :  دک  یقداص 21 و 23 ،  دیهش  نیب  یقداص -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269501-051  ، 37263310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37258553-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش یاهانب   یاهانب یتبث   یتبث هدنورپ   هدنورپ   2828 هیهت   هیهت 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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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دنمشوه یرامآ  همانشهوژپ  هناماس  یا  هعسوت  ینابیتشپ و  زاف  یزاس  هدایپ  یحارط و   : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000027 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86711261: ینارمع سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  (- نیزرف  ) یرادا نویساموتا  رازفا  مرن  سمش  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101091574000414 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ناشکهک  نازاس  هدنیآ  هدننک  هضرع  عجرم   ICAN یدنب هتسب  دقاف  نیزرف  بو  تحت  یرادا  نویساموتا  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یرامآ   یرامآ همانشهوژپ   همانشهوژپ هناماس   هناماس یایا   هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ زاف   زاف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3939

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن سمش   سمش لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  یاقترا  تامدخ  ناونع : 
14011067 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/07/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

رازفا رازفا مرن   مرن یاقترا   یاقترا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارگراثیا ناگتسشنزاب و  روما  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000028 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712141: یماما سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا ربارب  تشدلپ  رهش  حطس  کالما  یزیمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090975000008 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدلپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هدنورپ 10000 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

تشدلپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5877155945 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  تشدلپ  ناتسرهش  تشدلپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34285637-044  ، 34283080-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا نارگراثیا وو   ناگتسشنزاب   ناگتسشنزاب روما   روما هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4242

دانسا دانسا ربارب   ربارب تشدلپ   تشدلپ رهش   رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 4343
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  یارب  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000117000009 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( شتآ هراوید   ) لاوریاف هکبش  تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعاس 11 خیرات 11/04/1401  ات.دشابن  دوجوم  الاک  نیا  هناماس  رد  تسا  نکمم  .دامرف  هجوت  تسویپ  کرادم  همانتوعد و  هب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  ناکما  مالعتسا  رد  تکرش  یارب  تقو  حبص 

8815713161 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  یناشاک - هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333222-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333220-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یروآ  نف  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000071 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

یروآ یروآ نفنف   تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک رازفا  تخس  هکبش ، لاعف  ریغ  لاعف و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ین ، ابیتشپ  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ADSL و  ، دحاو یارب 56  ...و  اه  چیئوس 

1101091621000025 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  هارراهچ  ماما -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321002-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329607-024 :: 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

قیرح5415450 مالعا  یاه  متسیس  هب  طوبرم  لگناد   LFAP & EWSD(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کالپ5416855 جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 83)هخسن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رورس5417164 قاتا  رد   DCIM متسیس یارجا  درادناتسا  لمعلاروتسد و  هحفص 104)تاموزلم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دحاو دحاو   5656 یارب   یارب ...و   ...و اهاه   چیئوس   چیئوس رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس هکبش ، ، هکبش لاعف   لاعف ریغ   ریغ وو   لاعف   لاعف تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینین ، ، ابیتشپ   ابیتشپ سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع
وو   ADSLADSL ،،

4646

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

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

زا 120 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x345jheswwrha?user=37505&ntc=5417198
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5417198?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درجورب نارمچ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  لمع  قاتا  تخت  لرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091624000041 زاین :  هرامش 
درجورب نارمچ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرب و یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   C لدم یکیرتکا  روتروناک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و 

تس 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  هرامش 09196626574  اب  تخادرپ  تهج  والاک  دنرب  یارب  روپ  مشاه  مناخ  هرامش 09369169655  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915688486 یتسپ :  دک  یلامش ،  سردم  راتسرپ  نادیم  نارمچدیهش  ناتسرامیب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42514001-066  ، 42514000-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532173-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لمع لمع قاتا   قاتا تخت   تخت لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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بانیم یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  گرب  اب  قباطم  بانیم  رهش  یرهش  شیاپ  متسیس  زیلانآ  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 13 و 47 ( 07642230226) رتشیب تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

1101093071000043 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/11 زاین :  خیرات 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  بانیم  رهش  یرهش  شیاپ  متسیس  زیلانآ  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1 تسویپ  یاه  تیاس  تایئزج  ندومن  صخشم  -1

ناریا داتس  هناماس  رد  یرازگرب  تهج  هصقانم  دانسا  یزاس  هدامآ  -2
لرتنک زکرم  گنیروتینام  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  ندومن  صخشم  -3

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: 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 یرهش   یرهش شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس زیلانآ   زیلانآ وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 4848
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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 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  ددرگ ( هئارا  هناگادج 

1101093985002131 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   TP SENSOR یتراجت مان  دنمس   CNG لیر راشف  امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هداز هلادبع  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   RYOKO یتراجت مان  نتراک   RY/KJ-08 لدم یترارح  پمپ  هاگتسد  تهج   LCd شیامن هحفص  اب  یلاتیجید  رلرتنک  الاک :  مان 

یوغآ
ددع 27 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

) ددرگ هئارا  هناگادج  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 :: 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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرافح یرافح روتینوم   روتینوم )) ناونع : : ناونع 4949
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ویارد ، وورس  روتوم ، وورس  ناونع : 

1401917 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ویارد ، ، ویارد وورس   وورس روتوم ، ، روتوم وورس   وورس ناونع : : ناونع 5050
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) لرتنک 0106107 متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000571 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

PHOENIX هدنزاس عجرم   PHOENIX CONTACT یتراجت مان   MSTB2.5/2-STF لدم یسم  سنج   Terminal Block PCB روتکناک الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CONTACT

ددع 500 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5151
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سراف ناتسا  ییاتسور  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kw 132 رتراتسا 160 و تفاس  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000426 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
kw 160 رتراتسا تفاس  تینوی  هاگتسد  ود  - 
kw 132 رتراتسا تفاس  تینوی  هاگتسد  ود 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی رثکادح  باسحتروص  الاک و  لاسرا  زا  سپ  دقن )  ینارمعرابتعا (  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تشدورم  افبآ  لیوحت  لحم 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435164-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kwkw   132132 وو     160160 رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 5252
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هیحان  هکبش  هکبش  لصو  عطق و  یریگدروکر و  ینمیا ، مزاول  تالآ ، نیشام  یرادرب ، هرهب  یناسنا  یورین  نیمات  یراپس  نورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
m ... لاس 140 مشق –  سابعردنب و 

1101004106000135 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
حرط 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لایر دروآرب 7.812.227.171  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکبش %10-0 لصو  عطق و  یریگدروکر و  ینمیا ، مزاول  وردوخ و  یناسنا و  یورین  شخب  بیرض 

دادرارق 1401.06.31 نایاپ  خیرات  دادرارق 1401.03.01  عورش  خیرات 

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لصو   لصو وو   عطق   عطق وو   یریگدروکر   یریگدروکر ینمیا ، ، ینمیا مزاول   مزاول تالآ ، ، تالآ نیشام   نیشام یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 5353
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جرک یبرم  تیبرت  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 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یاهتابر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000189 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اراک نیژرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ZTS هدنزاس عجرم   SAGCO یتراجت مان  لدم 7001   RTU یس لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0912566228- سانشراک هرامش   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص یاهتابر   یاهتابر ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یناشن شتآ  یاه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003339 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 13 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یناشن شتآ  یاه  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   ) نآ رازفا  مرنو  بای  دود  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000180 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  یت  سا  یج  یتراجت  مان   smoke لدم قیرح  مالعا  بای  دود  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   SOLOUSION F1 Spare Part رمروفسنارت رتلیف و  هعومجم  الاک :  مان 
راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 

تس 6 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   ) نآ رازفا  مرنو  بای  دود  رتلیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

نآنآ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   بایدود   بایدود رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  یاه  متسیس  هب  طوبرم  لگناد   LFAP & EWSD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003342 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  رصع  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ربارف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 2  یرامآ  عماج  ناونع  اب  یرازفا  تخس  لفق  اب   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

شناد
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / قیرح مالعا  یاه  متسیس  هب  طوبرم  لگناد   LFAP & EWSD :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312216-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

نامرک بونج  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  رد  یمالعا  تایئزج  طیارش و  قبط  قیرح  ءافطا  لوسپک  ینابیتشپ  ژراش و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004495000025 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ردنلیس 86 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  هدش و  هتساوخ  تادنتسم  ریاس  هارمه  هب  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861797719 یتسپ :  دک  نامرک ،  بونج  تیریدم  یبرغ  ینرق  نابایخ  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43213078-034  ، 43219201-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43219901-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم لگناد   لگناد   LFAP & EWSDLFAP & EWSD ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا ردرد   یمالعا   یمالعا تایئزج   تایئزج وو   طیارش   طیارش قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ژراش   ژراش سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** MULTI GAS DETECTOR MSA :** دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا 

1101093498003345 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/06/15 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 

09171703733-07731466291 نفلت : 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

MULTI  GAS MULTI  GAS DETECTOR MSADETECTOR MSA ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف یناشنشتآ  هبعج  - یرختسا یترارح  لدبم  - یرختسا ینش  رتلیف  - یزوکج تجریا  پمپ  - تاسیسات هب  طوبرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک

1201003576000040 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناشنشتآ هبعج  (- لیتسا توف  تاوولیک 36  80) یرختسا یترارح  لدبم  (- p 450 سکمیا  ) یرختسا ینش  رتلیف  (- بسا زیربت 3  نژوتوم  ) یزوکج تجریا  پمپ  - 
( ریش گنلیش و  اب  ینانیزم 65*70  کرام  ) لماک یزلف 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09111201643 نفلت  - یدمحم ریما   - زادرپراک - ناتسمچ یتعنص  کرهش  رد  عقاو  رون  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44663190-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: 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

لماک لماک یزلف   یزلف یناشنشتآ   یناشنشتآ هبعج   هبعج -- یرختسا یرختسا یترارح   یترارح لدبم   لدبم -- یرختسا یرختسا ینش   ینش رتلیف   رتلیف -- یزوکج یزوکج تجریا   تجریا پمپ   پمپ -- تاسیسات تاسیسات هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیون شیپ  تاصخشم  قبط  تسا -  هباشم  الاک  دک  - FM200 کیتاموتا قیرح  افطا  مالعا و  هناماس  یحارط  هبساحم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توتف  75358220 تسویپ دادرارق 

1101001017000255 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نمیا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GIELLE هدنزاس عجرم   GIELLE یتراجت مان   hfc-227ea لدم  fm200 کیتاموتا قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
سراپ میلقا  نازاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات سپ  دیرخ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاجباج  هنوگره  لاسرا و  هنیزه  دشابیم - یراذگ  تمیق  تهج  افرص " تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم فذح  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تسیمازلا - دادرارق  سیون  شیپ  روتکاف و  شیپ  لاسرا  - دریذپیم تروص  کناب  نیا  سانشراک  ینف 

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

75358220-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FM200FM200 کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یحارط   یحارط وو   هبساحم   هبساحم ناونع : : ناونع 6161

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  هناماس  تسویپ  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  مرف  تساوخرد و  دیرخ  کالم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005384000069 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   PARALBOX لدم سا  یپ  وی  لاراپ  هبعج  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOLAVI AND MAHDAVI TRADING Co.L.L.C یتراجت مان   I-9105R لدم میب  یطخ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
شیدنا رورس 

ددع 30 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اه هداج  کینورتکلا  باقع 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ریصب هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  انیب  ناشیدنا  ریصب  هدنزاس  عجرم  کینوسیو  یتراجت  مان   SIMCARD-Vis لدم یتراک  میس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریبدت انیب  ناشیدنا 
ددع 5 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هناماس .) تسویپ  طیارش  هب  هعجارم   ) .دشاب یم  یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  رابتعا  زا  یرگید  شخب  دشاب و  یم  دقن  رابتعا  زا  یشخب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  اهالاک  هیلک  تسا .  هدنشورف  هدهعب  لقن  لمح و 

6177615394 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یا -  هفرح  ینف و  راولب  رادیپس -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32277345-061  ، 32270100-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32275583-061 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یلعوب  هدکشهوژپ   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  بصن  لمح و  هنیزه  .دشاب  تسویپ  لیاف  هباشم  اقیقد  دیرخ  طیارش  تاعطق و  مزاول و  .دشابیم  هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ود  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف 

1101091567000008 زاین :  هرامش 
دهشم یلعوب   هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
رصع نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   LACT10-R لدم یمومع  یاهناکم  رد  جورخ  دورو و  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
عجرم زربلا  ونراک  هکبش  زارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   KarnoLogic لدم رتنساتید  یتارباخم و  زکارم  صوصخم  لاتیجید  گنیروتینام  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

زربلا ونراک  هکبش  زارف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلخت و یریگراب و  لمح  هنیزه  .ربتعم  یتناراگ  هارمه  دشاب  تسویپ  لیاف  هباشم  اقیقد  تاعطق  مزاول و  تساوخرد  .دشابیم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن نامز  زا  هام  ود  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 

9196773113 یتسپ :  دک  یلعوب ،  هدکشهوژپ  یلعوب  نادیم  شبن  سوت  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37112790-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37112790-051 :: 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

یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج یترارح   یترارح وو   یدود   یدود قیرح   قیرح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  اب  قباطم  یزکرم (  رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرحافطا و  نالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد 

1201007008000140 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  اب  قباطم  یزکرم (  رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرحافطا و  نالعا و  متسیس  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  اب  قباطم  یزکرم (  رتنس  اتید  یاه  درادناتسا  قیرحافطا و  نالعا و  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: 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

رتنس رتنس اتید   اتید یاه   یاه درادناتسا   درادناتسا وو   قیرحافطا   قیرحافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6464
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  ددعکی  مادک  ره   NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  دربردام NSC 1060 و  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09358580127 یرباج : 

1101001105000900 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   B01050-00 درب الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  دربراک   Power SOLOUSION F1 Spare Part تراک الاک :  مان 

راگنداپ رذآ  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-6 لدم پول  قیرح 6  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

فیس
ددع 1 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات  دیئامرف  لاسرا  ینف  تاصخشم  اب  هارمه  ار  دوخ  داهنشیپ  ًافطل 

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  5555   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

NSCNSC  رگشیامن رگشیامن هحفص   هحفص وو     NSCNSC  یزکرم یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ وو     NSC 1060NSC 1060 دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 6565
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: 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 18 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4G-3G دناب ود  نتنآ  هدننک  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000129 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TSG یتراجت مان   TSG 101P لدم هارمه  نفلت  لانگیس  تیوقت  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا تسا  دنمشهاوخ  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  تسویپ  مالعتسا  تاعالطا  ساسارب  افطل  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  یراذگراب  ار  الاک  ینف  گولاتاک  هدش و  لیمکت 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44G-3GG-3G دناب   دناب ودود   نتنآ   نتنآ هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 6666
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دزی ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثازیم  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003344000129 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیمکت  تسویپ  مرف  طیارش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن تروصب  ددرگیم  ماجنا  بصن  لیوحت و  دعب  تخادرپ 

یدرجتسد یاقآ  09033736363 یگنهامه تهج 

 : یتسپ دک  عیانصو ،  یرگشدرگ   ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادادزی  یرادنامرف  یوربور  یمیهاربادیهش  نابایخ   ، ینیمخ ماما  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8914763115

36210006-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36212405-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تروپ  تروپ و 16  چوس 28  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000208 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.دوشیم هداد  تدوع  هدنشورف  لمح  هنیزه  اب  سنج  تریاغم  تروص  رد  دشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لیاف  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یراراد  لصا و  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههامکی  تخادرپ 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

دوش هداد  یلک  تمیق 
یمیلس 09015613511

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53343586-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1616 وو   تروپ   تروپ   2828 چوس   چوس ناونع : : ناونع 6868
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رهشوب

رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  اب  قباطم  ناتسرهش  تاراداو  لک  هرادا  تنرتنیا  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003502000042 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صقانو کرادم  دقاف  یاهداهنشیپ  هب  .ددرگ  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  دیاب  کرادم  .تسا  یمازلا  تسویپ  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیمن هداد  رثا  بیترت 

 : یتسپ دک  یرگشدرگ ،  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  هرادا ک  یلعسابع -  هاگمیخ  زا  دعب  کرمگ -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7513789364

33327982-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329369-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم ناتسرهش   ناتسرهش تاراداو   تاراداو لکلک   هرادا   هرادا تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 120 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kqzeyvjppm4ar?user=37505&ntc=5415398
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5415398?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن نفلت  هرامش  هب  یبابل  سدنهم  یاقآ  یگنهامه  اب  نامرک  تفابرز  کرام  ناریا  درادناتسا  ناشفا  دنرب  زیاس 4*3  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرادا  هام  تخادرپ 4 

1101090049001179 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان  یرتم  لوط   LC-LC لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 400 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا هام  تخادرپ 4  هوحن  نفلت  هرامش  هب  یبابل  سدنهم  یاقآ  یگنهامه  اب  نامرک  تفابرز  کرام  ناریا  درادناتسا  ناشفا  دنرب  زیاس 4*3  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02146624282 یلگریم یاقآ  سانشراک  تسا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33** زیاس  44 زیاس لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  مدوم  تسده و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000210 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  ، یا یت  دز  یاف  یاورتور  مدوم  تسده vt8000 و  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لیاف  1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  ، یا یت  دز  یاف  یاورتور  مدوم  تسده vt8000 و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  سنج 

دشابیم ههامکی  تروص  هب  تخادرپ 
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
09015613511 یمیلس

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53343586-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدوم مدوم وو   تسده   تسده ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 120 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r428adbrd8lm4?user=37505&ntc=5415474
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5415474?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 16 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF Marine Radio تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Model: SAILOR 6215

1101001034001586 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   SAILOR یتراجت مان   SAILOR 6222 لدم یتارباخم  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تساوخرد  دروم  حرش  زا  عالطا  تهج  تسا  دنمشهاوخ 

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

VHF Marine Radio Model: SAILOR 62 15VHF Marine Radio Model: SAILOR 62 15 ناونع : : ناونع 7272
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یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  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 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ربارب  نتنآ  ویدار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003929000047 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
ناینب راکیاپ  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PKB-RL1 لدم  w 1 ناوت  MHz 928-902 سناکرف ییویدار  کنیل  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

ناگرگ تشد  ناینب  راکیاپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناگرگ  تشد 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
راکیاپ یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PKB-RL2 لدم  w 1 ناوت  GHz 2/4835-2/4 سناکرف ییویدار  کنیل  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

ناگرگ تشد  ناینب  راکیاپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناگرگ  تشد  ناینب 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دش  دهاوخ  ماجنا  سانشراک  دات  لحم و  رد  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دوش  مالعا  تمیق  تسویپ  تسیل  ربارب  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  اددجم  طبترم  تیلاعف  زوجم  ای  بسک  زاوج  روتکاف  شیپ  هارمهب  زاجم  ءاضما  رهم و  اب  نآ  لیمکت  قیقد و  هعلاطم  زا  سپ  تسویپ 

9717733313 یتسپ :  دک  کالپ 65 ،  یتالحم  دیهش  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32421560-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32421563-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنآ نتنآ وو   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7373
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

725/1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/12هرامش  : ات تلهم   1401/04/06  : زا تلهم   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/12  - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یرون  ربیف  یئاوه  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ًالماک هعلاطم و  تقد  هب  اه  تسویپ  دشاب -  یم   Cisco ISR4431-SEC/K9 رتور هاگتسد  دیرخ 1  هدوب و  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تیاعر 

1101009007000009 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاه متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ISR4431-K9-SEC لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
راگن هر  دنمشوه 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تیاعر  ًالماک  هعلاطم و  تقد  هب  اه  تسویپ  دشاب -  یم   Cisco ISR4431-SEC/K9 رتور هاگتسد  دیرخ 1  هدوب و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرابج  ) ینف 09141434232 تالاوس  تهج  ناتسا  یروانف  لوئسم  سامت  هرامش 

5715749631 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نیریخ  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442020-044  ، 33470665-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441050-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف یئاوه   یئاوه یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 7474

تیاعر تیاعر ًالماک   ًالماک وو   هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد هبهب   اهاه   تسویپ   تسویپ دشاب -  -  دشاب یمیم     Cisco ISR4431-SEC/K9Cisco ISR4431-SEC/K9  رتور رتور هاگتسد   هاگتسد   11 دیرخ   دیرخ وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

7575
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نامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   ISR4431/k9 لدم وکسیس  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004215000017 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ رصع  هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان  لدم 2911  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISR4431/k9 لدم وکسیس  رتور  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک 09133965698 نفلت  هرامش  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا 
دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  لحم  ات  لاسرا  هنیزه 

 : یتسپ دک  نامرک ،  ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یسودرف  راولب  یادتبا  طاشن  کراپ  یلامش  علض  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613735665

32231434-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222944-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   ISR4431/k9ISR4431/k9  لدم لدم وکسیس   وکسیس رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یتایلام  روما  لک  هرادا  یمالسا - هنازخ  دانسا  لحم  زا  رورس  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003552000019 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   PCD یتراجت مان   G8 لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روکذم مرف  تسا  مزال  .تسا  هدش  جرد  هدش  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  رد  یتساوخرد  مالقا  تاصخشم  دشاب .  یم  هباشم  تروص  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  دیرخ  تردق  ظفح  نودب  هدوزفا و  شزرا  نودب  لک  تمیق  داتس  هناماس  مرف  رد  نینچمه  دوش .  تسویپ  مالعتسا  خساپ  رد  ددرگ و  لیمکت 

9815616956 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  داهج -  نابایخ  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31133364-054  ، 33223084-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223228-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  ملق   22 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000850 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

هکبش هکبش لباک   لباک ملق   ملق   2222 ناونع : : ناونع 7878
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یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FN-TRAN-GC 1G تیگیتروف  Rg45 هب ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003174000050 زاین :  هرامش 

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   SFP لدم  Media هکبش لدبم  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و اب  قباطم  ناریا  کناب  تسپ  ماقم  مئاق  نامتخاس  دادما  زیم  دحاو  یا  هنایار  هکبش  تخاسریز و  یارجا  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  جردنم  زاین  دروم  تاودا  تسیل 

1101001549000027 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  دراوم و  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

دیدامرف لصاح  سامت  شکرهز  یاقآ  هرامش 81561116  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  ای  یگنهامه و  تهج 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FN-TRAN-GC 1GFN-TRAN-GC 1G تیگیتروف   تیگیتروف   Rg45Rg45 هبهب   ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7979

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 8080
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2021/06/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز لوژام  تراک  ناونع : 

1400584 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/06/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

سنمیز سنمیز لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 120 ھحفص 61 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 میسیب یتارباخم  تاطابترا  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  ناونع : 

14011214 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/07/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

میسیب میسیب یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 120 ھحفص 62 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011243 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 120 ھحفص 63 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011145 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011274 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5416090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  متسیس  ایاپ  کرام  کرحتم )  تباث و  هنایار (  کر  ینیس  متیا   2 ناونع : 

14011274 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8484

 ( ( کرحتم کرحتم وو   تباث   تباث هنایار (  (  هنایار کرکر   ینیس   ینیس متیا   متیا   22 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 :

زا 120 ھحفص 64 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تارباخم تنارتنیا  رتسب  رب  اپیاس  تکرش  تنرتنیا  نیمات  ناونع : 

14011264 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/06/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

تنرتنیا تنرتنیا نیمات   نیمات 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 :

زا 120 ھحفص 65 
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   c9200L-24T-4G وکسیس چیئوس  ددع   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت 

1101001406000031 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-24T-S لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیمکت لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   c9200L-24T-4Gc9200L-24T-4G وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا هدش   هدش

8787
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ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب   .... پول و رتیه ، لیابوم  ریمعت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000144000109 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا نامقل  هدننک  هضرع  عجرم   SUN TRADE یتراجت مان   NG-L لدم یتعنص  دربراک  یقرب  رتیه  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نامرد بط  اسیدم  هدننک  هضرع  عجرم   HEINE یتراجت مان   C-000.32.567 لدم یمشچ  ود  پول  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
یئازریم نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم   NOKIA COMPANY هدنزاس عجرم   SEtool لدم  IP ریغ لیابوم  ریمعت  سکاب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراصنا یاقآ  یلخاد 330  - دازن یقداص  یاقآ  یلخاد 342   07632118000 سامت نفلت  - تسویپ مالعتسا  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا  تیالو -  کراپ  یور  هپ  ور  فدص -  راولب  ادخان -  لخن  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916954999

33671369-076  ، 33668699-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661521-076 :: 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 هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شارگ  جیسب  نابایخ  لوا  هارمه  تیاس  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 1.270.750.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد لیوحت   :: سردآ سردآ

07136112712 :: 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 پول   پول رتیه ، ، رتیه لیابوم   لیابوم ریمعت   ریمعت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

تیاس تیاس یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8989
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ـ هرامش خروم 1401/04/05 هبنش  زور  دانسا : عیزوت   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 14  ات  رثکادح  دانسا : عیزوت  نایاپ 

fars.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416286 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 9/30   - 1401/04/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس  رصعیلو ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ، سراف ،  : لوا فرط  یناشن  سراف 2 . هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  : لوا فرط  یهگآ : : ـ یهگآ حرش   حرش
سراف هقطنم  تارباخم 

دنک یم  تکرش  مالعتسا  رد  تفایرد و  ار  مالعتسا  داتسا  هک  یقوقح  صخش  : مود فرط   ـ
اتید  هکبش  تیریدم  : یضاقتم  ـ

ناتسا حطس  زکارم  رد  اتید  هکبش  تازیهجت  بصن  زا : تسترابع  مالعتسا : عوضوم   ـ
هام دادرارق 12  نامز  : دادرارق تدم   ـ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ و هرادا  دانسا  شورف  دحاو  سراف ،  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  رصعیلو ،  نابایخ  شبن  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
سراف  هقطنم  تارباخم  تیاس  اب  اهدادرارق و 

تیریدم قاتا  سراف ، هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  لوا  هقبط  رد  عقاو  سراف )  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش  طسوتم  تالماعم  نویسیمک  : تاکاپ ییاشگزاب 
تاکرادت ینابیتشپ و 

:: نفلت :: WWW.FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس زکارم   زکارم ردرد   اتید   اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9090
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هاگتسد کی  دادعت   ) SNX-300 لدم  SAMYUNG سکتوان تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000048 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEALINK یتراجت مان   HX 2600 لدم سکتوان  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
؛  زاین دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  تاصخشم 

یدرجورب یدهم  یاقآ 
 06153527405 تباث :  نفلت 
09163303495 هارمه :  نفلت 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAMYUNGSAMYUNG سکتوان   سکتوان ناونع : : ناونع 9191
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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 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / مرالآ لارنج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003356 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت هوژپ  طساب  هدننک  هضرع  عجرم  نارهت  هوژپ  طساب  هدنزاس  عجرم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   B971 لدم لاتیجید  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / مرالآ لارنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312216-0773  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // مرالآ مرالآ لارنج   لارنج ناونع : : ناونع 9292

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول ملق   ملق   88 ناونع : : ناونع 9393
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یرون ربیف  هکبش  تاعطق  مزاول و  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288000860 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 250 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 20000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  لیابوم ، تیوقت  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000250 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 3 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .) هعلاطم  تقدب  اهب  شسرپ  دافم  مهم و  تاکن  لیاف  لوا  تسویپ   ) تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تاحیضوت  تیاعر  مدع  تروص  رد 

* یناریا بوغرم  یالاک  * 

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

35911611-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 25/ع/1401 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/4/6  - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416502 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/4/8  - 1401/04/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  رد  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  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

لیابوم لیابوم تیوقت   تیوقت متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9595
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا نس  چوس و  نس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000117000008 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یزاس هریخذ  هیحان  هکبش   ) SAN چوس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  حبص  تعاس 11  هامریت  هبنش 11  زور  خساپ  لاسرا  تلهم 

8815713161 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  یناشاک - هللا  تیآ  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333222-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333220-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یراک  هاگتسیا  یتساوخرد  یالاک  - هباشم الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000090 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ESC500 G4 لدم یراک  هاگتسیا  هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871052 تاعالطا  - هدنشورف هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - ههامکی هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا نسنس   وو   چوس   چوس نسنس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105000902 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   GT-802 لدم هنایار  هکبش  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساموتا رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000074 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف یگنهامه  تهج  .الاک  لوصو  زا  دعب  هام  تخادرپ 2  دشابیم .  هدننک  نیمات  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  دوش .  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  هجوت .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تریسلامج سدنهم   09178452250

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 9898

نویساموتا نویساموتا رورس   رورس ناونع : : ناونع 9999
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکاد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000801 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیوناکن هدننک  هضرع  عجرم   kg 11 تلاپ  cm 10 عافترا  200x60 cm زیاس یکیرتکلا  تکاد  الاک :  مان 

تلاپ 100 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 200 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهظ  تعاس 1  ات  یغارچ 09166217966  یاقآ  اب  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یناریا  الاک 

تسا یمازلا  الاک  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ 
میرادن  تخادرپ  شیپ 

تسا یدقنریغ  تخادرپ 
تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

تسا هباشم  دک  ناریا 

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

32217692-061  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکاد تکاد ناونع : : ناونع 100100
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001737 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار هراق  تالف  تفن  تکرش  تسویپ  یاه  لیاف  تسیاب  یم  امازلا  ناگدنشورف  .تسا  رادیرخ  تسویپ  لیاف  یلصا  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا.دنیامن  هظحالم 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942633-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  ینابیتشپ  نیمات و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000147 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یموب  تسیاب  یم  رواشم  نینچمه.دشاب  یم  یروررض  هحفص 3)  ) مالعتسا رد  هدش  دیق  یاهزوجم  هئارا  مالعتسا و  دانسا  حرش  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناتسزوخ 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS ناونع : : ناونع 10 110 1

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   نیمات   نیمات مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ابربارب   nas زاس هریخذ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000042000018 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-H1886XU-RP-D1622-32G لدم  TB 180 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاسرهش 08337108727 هار و  لک  هرادا  یروشک  دیهش  راولب  هاشنامرک  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هدهعب  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4233321-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nasnas زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

هنایار هنایار مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یاقآ اب  سانجا  یگنهامه  ههام -  تخادرپ 4  هباشم -  دکناریا   - تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  ریالم  نادنز  لیوحت  هنایار  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   - ینامحر 09183524510

1101004918000063 زاین :  هرامش 
ریالم نادنز  هدننک :  رازگرب 

موادم اگم  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ابص  یتراجت  مان   AH 7/5 تیفرظ  V 12 ژاتلو  SABA 1207 لدم  UPS ژراش لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCLCC2MM لدم  m 1 لوط دم 62/5  یتلام   LC-LC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 120 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD VS 8MB SATA لدم  GB 500 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
للم رگن  ناهیک  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   N690GTX PM2D لدم  GB 4 تیفرظ  Nvidia کیفارگ تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ETEN TECHNOLOGIES INC یتراجت مان   PFN-588I لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
یلعمرحم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELTA هدنزاس عجرم   DELTA یتراجت مان   LC-LC لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ینیسرآ
ددع 7 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هکبش نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   MK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BRAND REX یتراجت مان   UTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ
رتم 2 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571713561 یتسپ :  دک  باشوش ،  یتعنص  کرهش  یوربور  ریالم - ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448346-081  ، 32448368-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448368-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  تسویپ و  لیاف  قباطم  دابآ  فجن  ناتسرهش  یرتسگداد  یلباک  هکبش  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیسررس 1403/11/15 هب  ازخا 010  یمالسا 

1101004579000101 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/11 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ناهفصا و  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینموم 09132073790 سدنهم   ) یلامتحا تالاوس  تهج  سامت  هرامش  تسیمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازخ هنازخ دانسا   دانسا قیرط   قیرط زازا   تخادرپ   تخادرپ وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم دابآ   دابآ فجن   فجن ناتسرهش   ناتسرهش یرتسگداد   یرتسگداد یلباک   یلباک هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
1403/11/151403/11/15 دیسررس   دیسررس هبهب     0 100 10 ازخا   ازخا یمالسا   یمالسا

105105

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

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

زا 120 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5vyw3p2k2z4wa?user=37505&ntc=5417214
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5417214?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جوسای هاگدورف   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحالف  سدنهم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hp proliant DL 380 G10

processor:intel Xeon E5 4210R
(memory:(4*16GB

HDD:6*2.4TB,SAS,10krpm,2.5inch
1101001548000011 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحالف 09398436424-09178436424 سدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
hp proliant DL 380 G10

processor:intel Xeon E5 4210R
(memory:(4*16GB

HDD:6*2.4TB,SAS,10krpm,2.5inch

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp proliant DL 380 G10  processor:inte l Xeon E5 hp proliant DL 380 G10  processor:inte l Xeon E5 42 10R memory:(4* 16GB)42 10R memory:(4* 16GB) یحالف   یحالف سدنهم   سدنهم ناونع : : ناونع
HDD:6*2 .4TB,SAS , 10k rpm,2 .5inchHDD:6*2 .4TB,SAS , 10k rpm,2 .5inch
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مق یا  هقطنم  بآ   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع ود   ) یراگنباتش هکبش  یاقترا  صوصخ  رد  زاین  دروم  تامدخ  راگنباتش +  هاگتسد  کی  تاصخشم  تسا - هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تادنتسم  ربارب 

1101001069000021 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GEOSIG هدنزاس عجرم   GSR16 لدم یراگن  هزرل  راگن  باتش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم ربارب  ددع ) ود   ) یراگنباتش هکبش  یاقترا  صوصخ  رد  زاین  دروم  تامدخ  راگنباتش +  هاگتسد  کی  تاصخشم  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: 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

تارباخم5415321 اداکسا و  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5415463 هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5415651 یرهش  شیاپ  متسیس  زیلانآ  هحفص 30)هرواشم و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5415819 یرامآ  همانشهوژپ  هناماس  یا  هعسوت  ینابیتشپ و  زاف  یزاس  هدایپ  هحفص 22)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5415930 نویساموتا  رازفا  مرن  سمش  لوژام  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارگراثیا5416398 ناگتسشنزاب و  روما  هحفص 22)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروآ5416867 نف  تازیهجت  تاعطق و  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5416937 تنرتنیا  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاسیسات  هحفص 104)هتشر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یراگنباتش یراگنباتش هکبش   هکبش یاقترا   یاقترا صوصخ   صوصخ ردرد   زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ راگنباتش +  +  راگنباتش هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 107107

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

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

زا 120 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6rvrnmkxh4h7r?user=37505&ntc=5417265
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5417265?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

رورس5417164 قاتا  رد   DCIM متسیس یارجا  درادناتسا  لمعلاروتسد و  هحفص 104)تاموزلم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5417198 تخس  هکبش ، لاعف  ریغ  لاعف و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ین ، ابیتشپ  سیورس ،
ADSL و  ، دحاو یارب 56  ...و  اه  چیئوس  رتویپماک 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5417242 نیبرود  بصن  هحفص 104)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5417263 هحفص 30)یاهتابر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ5417295 چیئوس 4  لسکیپاگم و  تلاب 8  هحفص 104)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نویزیولت و ...  تکارب  یسمل و  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000144 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار دیلوت  یحارط و  یاه  هناماس  ایروب  هدننک  هضرع  عجرم   Elo Touch یتراجت مان   in 17 زیاس  ET1715L-CW لدم یسمل  هحفص  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09122305770 هلادبع  یاقآ   39903358 نفلت :

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت تکارب   تکارب وو   یسمل   یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 108108
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکزور هیوست.دامرف 45  هجوت  لیذ  تاحیضوت  هب  افطل.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000193 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار دیلوت  یحارط و  یاه  هناماس  ایروب  هدننک  هضرع  عجرم   Elo Touch یتراجت مان   in 17 زیاس  ET1715L-CW لدم یسمل  هحفص  رگشیامن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشمودشابیمزایندروم هدشرکذ  تاصخشم  قبطالاک.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.دوش  هداد  تمیقزاین  یلک  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تریاغم  تروصرد.دشابیم  یمازلا  تسویپروتکاف  شیپ  هئارا.دوبدهاوخنداتدروم 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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  2626   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراکزور یراکزور   4545 هیوست.دامرف   هیوست.دامرف هجوت   هجوت لیذ   لیذ تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   افطل.دشابیم   افطل.دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد لیاف.دشابیم   لیاف.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 120 ھحفص 83 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصن  لمح و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000100 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یکیفارت هکبش  یسرجوین و  ییاجباج  یکیفارت (  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000099 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1101 10

 ( ( یکیفارت یکیفارت هکبش   هکبش وو   یسرجوین   یسرجوین ییاجباج   ییاجباج یکیفارت (  (  یکیفارت روما   روما ماجنا   ماجنا 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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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  بونج  یاهروحم  یشک  طخ  یارب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000034 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  مرگولیک  رادقم 100  هب  هدننک  تخس  هارمه  هب  درز  دیفس و  ییزجود  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدوب 

1101093467000020 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  باراد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وکانرد یتراجت  مان   Lit 4 یزلف نلاگ   PU500G ییزج ود  هروظنم  دنچ  ناتروا  یلپ  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 100 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدوب  دیرخ  تبث  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  مرگولیک  رادقم 100  هب  هدننک  تخس  هارمه  هب  درز  دیفس و  ییزجود  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481865317 یتسپ :  دک  باراد ،  یرادرهش  سردم  دیهش  نابایخ  باراد  سراف  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53525066-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53526010-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا بونج   بونج یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   یارب   یارب یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

هدننک هدننک تخس   تخس هارمه   هارمه هبهب   درز   درز وو   دیفس   دیفس ییزجود   ییزجود گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 120 ھحفص 85 
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تیحالص  یهاوگ  نتشاد  (. 1 دیدجت ) نالیگ ناتسازکرم  یاههار  رد  هدافتسا  تهج  ( مئالعو ولبات  ) ینمیا مالقا  لیوحتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و یزیر  همانربو  تیریدم  نامزاس  زا  هار  هتشر 

1101001162000086 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یرادهار  نامزاس  هار  میرحورتفدزا  ینمیا  مالقا  دیلوتزوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005616000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

کباب رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  رکذ  مالعتسا  مرف  رد  طیارش  ، ددرگ یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  هب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7751811177 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  بنجریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34122006-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34112005-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتشر هتشر ردرد   تیحالص   تیحالص یهاوگ   یهاوگ نتشاد   نتشاد (.(. 11 دیدجت دیدجت )) نالیگ نالیگ ناتسازکرم   ناتسازکرم یاههار   یاههار ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج (( مئالعو مئالعو ولبات   ولبات )) ینمیا ینمیا مالقا   مالقا لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
..و ..و یزیر   یزیر همانربو   همانربو تیریدم   تیریدم نامزاس   نامزاس زازا   هار   هار

1 141 14

هدایپ هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 115115
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رتم 54 یلیم  تماخض 2 هلول 70 یرتم  4 ولبات هیاپ  ددع  نابایخ 54 مان  یولبات 60*30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  ددع  یزول 8 یراولب  یولبات 

1201001258000033 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع رتم 54 یلیم  تماخض 2 هلول 70 یرتم  4 ولبات هیاپ  ددع  نابایخ 54 مان  یولبات 60*30 - 
تسویپ تاصخشم  قبط  ددع  یزول 8 یراولب  یولبات 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  116 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لمح  هیارک 

زاف 4 دهشم  یتعنص  کرهش   : الاک لیوحت  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزول یزول یراولب   یراولب یولبات   یولبات رتم   - - رتم یلیم   یلیم 22 تماخض   تماخض 7070 هلول   هلول یرتم   یرتم 44 ولبات ولبات هیاپ   هیاپ نابایخ -  -  نابایخ مان   مان 3030 ** 6060 یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 1161 16
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توگنا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس نیمه  رد  یتسویپ  ینف  تاصخشم  ربارب  رتم  یتناس  داعبا 50*30*15  اب  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050244000015 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  توگنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس نیمه  رد  یتسویپ  ینف  تاصخشم  ربارب  رتم  یتناس  داعبا 50*30*15  اب  هتخاس  شیپ  ینتب  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5658113449 یتسپ :  دک  توگنا ،  یرادرهش  توگنا  رهش  یمرگ  ناتسرهش  لیبدرا  ناتسا  یمرگ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32652883-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32652192-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیرپ تیلباق  اب  رایس  شکروحم  لوکساب  هاگتسدکی  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000033 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یتراجت  مان  ایرآ  زارت  نیزوت  هدننک  هضرع  عجرم   ton 30 تیفرظ  Ariya axle لدم شک  روحم  لوکساب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنیرپ تیلباق  اب  رایس  شکروحم  لوکساب  هاگتسدکی  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس   1515 ** 3030 ** 5050 داعبا   داعبا اباب   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 1171 17

تنیرپ تنیرپ تیلباق   تیلباق اباب   رایس   رایس شکروحم   شکروحم لوکساب   لوکساب هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 118118
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ژدون یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع اب  قباطم  ...و  بصن -  نولباش  تلوب -  لباک - میس  پمال - زا  معا  لماک  تایئزج  اب  یرتم  هس  غارچ  هیاپ  ددع  دادعت 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201091486000001 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ژدون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
ناجونم رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7893111576 یتسپ :  دک  ژدون ،  رهش  ناجونم  ناتسرهش  نامرک  ناتسا  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43371582-034  ، 43371472-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43371470-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیمدادرارق تروصب  ارجا   - یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط  رباعم  یماسا  ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000084 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 230 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ارجا  - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  یداهنشیپ  تمیق   - دشابیم طبترم  زوجم  ای  بسک  هناورپ  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن دات  دروم  همانساسا   - دشابیمدادرارق تروصب 

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هسهس   غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ددع   ددع   100100 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1191 19

دشابیمدادرارق دشابیمدادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا  - - یتسویپ یتسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش قبط   قبط رباعم   رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یرتم  موب 6  اب  کیتاموتا  دنبهار  لوط و  رتم   4 رادقم هب  دنبهار  موب  دیرخ  یتساوخ  رد  دروم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  ددع و  دادعت 2 

1101092410000415 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوزاب ییوزاب دنب   دنب هار   هار یکیلوردیه   - - یکیلوردیه یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوطرتم رهش 1000  یلصا  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030544000011 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یسومیدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 1000 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نیعرس رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوطرتم رهش 1000  یلصا  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5638111137 یتسپ :  دک  یسومدریا ،  یرادرهش  یسومدریا  رهش  نیعرس  ناتسرهش  لیبدرا  نیعرس ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248852-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248854-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   B680 لدم  FAAC دنب هار  یکینورتکلا  دربرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001594 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   B680 لدم  FAAC دنب هار  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوطرتم لوطرتم   10001000 رهش   رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 122122

FAACFAAC  دنب دنب هار   هار یکینورتکلا   یکینورتکلا دربرب   دربرب ناونع : : ناونع 123123
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فدریل تقوم  تلوولیک  تسپ 230  رد  هدافتسا  تهج  ینتب  لاد  هلصا  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000134 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

برغ نارمع  رذآ  نتب  داینب   20x70 cm داعبا ینوتب  لاد  کولب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 2045 هرامش   ، یقارشا یاقآ  هطوبرم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا ییاتسور  یعرف و  یاهروحم  ینمیا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000048 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   230230 تسپ   تسپ ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج ینتب   ینتب لاد   لاد هلصا   هلصا   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

ناتسا ناتسا ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاهروحم   یاهروحم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط.ددع  عبرم 14  رتم  ییادز 180  یبرچ   . وش تسش و  لماش  یزلف  یاه  همسجم  یزیمآ  گنر  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000040 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 180 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپ جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هخسن  ) تاحیضوت.دشاب یم  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  تسیل  زج  هجاب  دنب 9  (- -

1101005697000039 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  تسیل  زج  هجاب  دنب.دشاب 9  یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط.ددع   قبط.ددع   1414 عبرم   عبرم رتم   رتم   180180 ییادز   ییادز یبرچ   یبرچ  . . وشوش وو   تسش   تسش لماش   لماش یزلف   یزلف یاه   یاه همسجم   همسجم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 126126

کالپ کالپ جارختسا   جارختسا یعونصم   یعونصم شوه   شوه )) RFIDRFID  وو ناوخکالپ   ناوخکالپ هیاپ   هیاپ ربرب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 07 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیمازلا ینف  تاصخشم  تیاعر   ) تسا هباشم  دک  ناریا.تسویپ  هشقن  قبط  غارچ  یوزاب  تاو و   LED150 غارچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000140 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص تابر  لارام  هدننک  هضرع  عجرم  رانای  لدم   W 150 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

ددع 270 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   EOD-0902-80 لدم ینابایخ  یاه  غارچ  وزاب  الاک :  مان 
ددع 270 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدات یاراد   : ینف تاصخشم.هتفهکی  رثکادح  لیوحت  دشاب  یم  سابعردنب  رد  تکرش  نیا  یزکرم  رابنا  لحم  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقفاو یدومع  تلاح  رد  بصن  هیواز  میظنت  تیلباق  -- یتناراگ لاس  جنپ  ریناوت -- ینف  تامازلا 

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غارچ غارچ یوزاب   یوزاب وو   تاو   تاو   LED150LED150 غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دراهتشا 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما اب  رتاهت  دص  رد  دص  تروص  هب  دیرخ  نیا  هنیزه  تخادرپ  هک   COB تاو ینابایخ 180  غارچ  تسویپ  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایدوم فرط  زا  یراذگاو 

1101005358000026 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دراهتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 180 ناوت لدم 951083051   COB ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
هلعش 60 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
دراهتشا رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد نارهت  هاگشناد  عجرم  یاه  هاگشیامزآهیدات  یاراد  نایدوم  فرط  زا  یراذگاو  کالما  اب  رتاهت  دص  رد  دص  تروص  هب  دیرخ  نیا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم لوئسم  دات  زا  سپ  هیوست  یرادرهش و  لیوحت  یکیرتکلا  یرون و  تاصخشم  یجنسرون و  صوصخ 

3187153549 یتسپ :  دک  دراهتشا ،  ناناوج  شزرو و  هرادا  بنج  ملعم  نادیم  زا  دعب  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  دراهتشا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37721510-026  ، 37721504-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37723050-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالما کالما اباب   رتاهت   رتاهت دصدص   ردرد   دصدص   تروص   تروص هبهب   دیرخ   دیرخ نیا   نیا هنیزه   هنیزه تخادرپ   تخادرپ هکهک     COBCOB  تاو تاو   180180 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ تسویپ   تسویپ قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
نایدوم نایدوم فرط   فرط زازا   یراذگاو   یراذگاو

129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دراهتشا 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما اب  رتاهت  دص  رد  دص  تروص  هب  دیرخ  نیا  هنیزه  تخادرپ  هک   COB تاو ینابایخ 100  غارچ  تسویپ  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایدوم فرط  زا  یراذگاو 

1101005358000025 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  دراهتشا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 100 ناوت لدم 951132651   COB ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
هلعش 300 دادعت : 

1401/04/12 زاین :  خیرات 
دراهتشا رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد نارهت  هاگشناد  عجرم  یاه  هاگشیامزآهیدات  یاراد  نایدوم  فرط  زا  یراذگاو  کالما  اب  رتاهت  دص  رد  دص  تروص  هب  دیرخ  نیا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم لوئسم  دات  زا  سپ  هیوست  یرادرهش و  لیوحت  یکیرتکلا  یرون و  تاصخشم  یجنسرون و  صوصخ 

3187153549 یتسپ :  دک  دراهتشا ،  ناناوج  شزرو و  هرادا  بنج  ملعم  نادیم  زا  دعب  یا  هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  دراهتشا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37721510-026  ، 37721504-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37723050-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفخ یرادنامرف   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 هنازخ  دانسا  دقن و  تروص  هب  یقرب  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094214000003 زاین :  هرامش 

رفخ یرادنامرف   هدننک :  رازگرب 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

دحاو  1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

رفخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 هنازخ  دانسا  دقن و  تروص  هب  یقرب  دنبهار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417167731 یتسپ :  دک  بالقنا ،  راولب  رانا  باب  رفخ  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رفخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54504522-071  ، 54502577-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503136-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالما کالما اباب   رتاهت   رتاهت دصدص   ردرد   دصدص   تروص   تروص هبهب   دیرخ   دیرخ نیا   نیا هنیزه   هنیزه تخادرپ   تخادرپ هکهک     COBCOB  تاو تاو   100100 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ تسویپ   تسویپ قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع
نایدوم نایدوم فرط   فرط زازا   یراذگاو   یراذگاو

130130

یقرب یقرب دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1101818 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12:30   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:30   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417124 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/04/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

همانهاش 44 رذگریز  ییانشور  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   3
هبتر دقاف  ورین  ناراکنامیپ -   4

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20 -  هیهلا -  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادرهش رد  لیوحت   ) یا هربیو  شوپفک  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذگریز رذگریز ییانشور   ییانشور یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 132132

یایا هربیو   هربیو شوپفک   شوپفک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگدیب نارآ  رذگرانکروحم  یشک  طخو  یکیفارت  ینمیا و  مئالع  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003444000041 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169859471 یتسپ :  دک  دابآ ،  تداعس  نابایخ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36681068-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36699681-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لگدیب لگدیب نارآ   نارآ رذگرانکروحم   رذگرانکروحم یشک   یشک طخو   طخو یکیفارت   یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تسویپ تسیل  تاصخشم  دادعت و  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شیاپ نیبرود  -1

ناوخ کالپ  نیبرود  -2
ادص ردروکر  -3

1101004163000024 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ICD-PX720 لدم  GB 1 تیفرظ یراگنربخ  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
میسن یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIL SOFT یتراجت مان  ) MITS)ANPR لدم تعرس  فلخت  تبث  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  باهش  ناینب  شناد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SH-D1232R لدم وردوخ  ناوخ  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
سموق قرش  یرصب  یاهوگلا  دنمشوه  ییاسانش 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  تسویپ  رادیرخ  طیارش   ، تسویپ تسیل  تاصخشم  دادعت و  قبط  زاین  دروم  یاهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ادص ادص ردروکر   ردروکر -- ناوخ  33 ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود -- 22 شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود -- 11 تسویپ :  :  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت قبط   قبط زاین   زاین دروم   دروم یاهالاک   یاهالاک ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک یلپ  یقرب  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000030 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارجا یدنبنامز  همانرب و  یروف .  ارجا  لیوحت و  .یتسویپ  تاصخشم  لودج  تادنتسم و  اب  قباطم  ارجا  تایلمع  بصن و  هارمه  هب  تانبرک  یلپ  یقرب  هرکرک  برد  - 

ناتسا یموب  ناگدننک  نیمات  طقف.دش  دهاوخ  مالعا  کناب  طسوت 
ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  تمیق  یتسویپ  لودج 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانرب و یروف .  ارجا  لیوحت و  .یتسویپ  تاصخشم  لودج  تادنتسم و  اب  قباطم  ارجا  تایلمع  بصن و  هارمه  هب  تانبرک  یلپ  یقرب  هرکرک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسا یموب  ناگدننک  نیمات  طقف.دش  دهاوخ  مالعا  کناب  طسوت  ارجا  یدنبنامز 

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  لیمکت و  تمیق  یتسویپ  لودج 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگیاب یلیر  هسفق  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000011 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناگیاب ناهفصا   mm 1 تماخض  cm 200 عافترا  cm 85 قمع  cm 200 لوط  M 630 لدم یریجنز  یلیر  هسفق  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رادیاپ داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   PERON یتراجت مان   F-500 لدم  70x100 cm داعبا یزلف  هسفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

یناخ زیزع  تلصابا  هدننک  هضرع  عجرم   BNB یتراجت مان  لدم 222  یتینما  راکور  لفق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوبا یاقآ  یگنهامه 09021521122  نفلت   . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: 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

یناگیاب یناگیاب یلیر   یلیر هسفق   هسفق بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینهآ بوچ  راهچ  هارمه  هب  یلومعم )  کیتسوگآ و  برد (  ناونع : 

14011108 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - ناویا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  یرادربریوصت  زکرم  صوصخم  یبرس  هشیش  یبوچ و  یلیر ،  یبرس  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا 

1101091318000019 زاین :  هرامش 
ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 

هسنارف هدنزاس  روشک   CORNING هدنزاس عجرم  گنینروک  یتراجت  مان   MED-X لدم  80x120 cm زیاس یکشزپ  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  هشیش  الاک :  مان 
هنایمرواخ تسارت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 9 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  راک  تخاس  ریز  یمالعا و  یاهزیاس  دات  تهج  زکرم  زا  دیدزاب  هب  فظوم  هدنرب  تخاس  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایگنرلگ مناخ  سامت 09185139452  هرامش 

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: 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

ینهآ ینهآ بوچ   بوچ راهچ   راهچ هارمه   هارمه هبهب   یلومعم )  )  یلومعم وو   کیتسوگآ   کیتسوگآ برد (  (  برد ناونع : : ناونع 138138

ناتسرامیب ناتسرامیب یرادربریوصت   یرادربریوصت زکرم   زکرم صوصخم   صوصخم یبرس   یبرس هشیش   هشیش وو   یبوچ   یبوچ یلیر ،  ،  یلیر یبرس   یبرس برد   برد ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ کیتاموتا  - یتیروکس برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005206000028 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناتسرل نیگن  سرگاز  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   mm 8 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

عبرم رتم  6 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدمآ  ریز  رد  زاین  دروم  مالقا 

عبرمرتم ژارتم 85  هب  کی  هجرد  تالآ  قاری  اب  راد  هبیتک  یلیر و  ریلک ) رپوس  دیفس  هشیش  ) یتیروکس یا  هشیش  برد  هنهد  بصن 6  هیهت و 
عافترا 270  - هنهد 420 ضرع  ( کی هجردربتعم  روتارپا  - وش زاب  برد  ود   ) یمشچ کیتاموتا  برد  کی 

6818651348 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  - وجشناد نادیم  - یتعیرش نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305506-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302850-066 :: 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

یمشچ یمشچ کیتاموتا   کیتاموتا -- یتیروکس یتیروکس برد   برد ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09173080692 تسیل  قبط  تاعطق  روسناسا و  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091264000014 زاین :  هرامش 

زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغم رب  جوا  ربناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  راک  ناور  هدنزاس  عجرم  یپوکسلت  روسناسآ  نیباک  کیتاموتا  مامت  لماک  رد  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09173080692 تسیل  قبط  تاعطق  برد و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7164788363 یتسپ :  دک  بالقنا ،  یادهش  زاریش - تشادهب  زکرم   - نورزاک هزاورد   - هیوبیس راولب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37381011-071  ، 37381012-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37387723-071 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوزاب5416401 دنب  هار  یکیلوردیه  - یتینما  دنب  هحفص 83)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5416583FAAC دنب هار  یکینورتکلا  هحفص 83)دربرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کالپ5416855 جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 83)هخسن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرب5417089 دنبهار  هحفص 83)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعطق تاعطق وو   روسناسا   روسناسا برد   برد ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  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 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط   ICP_MS هاگتسد تازیهجت  لیاسودیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003008000219 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
می قرب  تاسیسات  یراکنامیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   M850-MP1 لدم یتعنص  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 31 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکافوالاک لیوحت  زا  سپ  یدقن  تخادرپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  الاک  لیوحت  لمح  هنیزه  یمازلاروتکاف  شیپ  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  ددرگ  یم  ماجنا  هام  کی  رثکادح  تشذگ  یط  هطوبرم  یسانشراک  داتزا  سپ  و 

یخرب  09126674435  : سامت نفلت 

1387835841 یتسپ :  دک  یسانش ،  نیمز  نامزاس  جارعم  راولب  یدازا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64592390-021  ، 64592328-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070507-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یتراظن و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001155000007 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدعب  لمح  هنیزه  هدوب و  ناجنز  یا  هقطنم  بآ  تکرش  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لیوحت ) زا  دعب  هام  کی  یقبام  لیوحت و  زا  دعب  غلبم  فصن   ) هلحرم ود  رد  تخادرپ  -2

4513713133 یتسپ :  دک  مئاق ،  نادیم  یلامش  علض  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136138-024  ، 33441041-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442785-024 :: 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

هدش هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط   ICP_MSICP_MS هاگتسد   هاگتسد تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسودیرخ   لیاسودیرخ ناونع : : ناونع 142142

یتظافح یتظافح وو   یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاپ هناماس  یزادنا  هارو  یتراظن  یاه  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050319000002 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یرادرهش  یاهناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  30 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717993119 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38332600-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38332602-083 :: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوب هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000112 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  تلوب  هتسبرادم  نیبرود  - 

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

1401/04/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبتک دات  روکذم و  تادهعت  ماجنا  ، الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  قوف  غلبم  هیوست  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  ...و  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  نامزاس  نیا  ناسانشراک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464220-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیاپ شیاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هارو   هارو یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 144144

تلوب تلوب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 145145

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-109-626 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5416129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  هتسب  رادم  نیبرود  زاس  هریخذ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هنایمرواخ یتعنص  یزاگ  یاه  نیبروت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5416466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ـ  1401/04/06 عورش : یتراظن ـ  یتینما و  تاعطق  تازیهجت و  هورگ : یبناج ـ  تازیهجت  نیبرود و  تساوخرد  حرش : MIGT-199-1401-1 ـ  هرامش : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401/04/11 نایاپ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود زاس   زاس هریخذ   هریخذ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 146146

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 147147
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، تامدخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000037 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیقد هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ   - یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  هتسب  رادم  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و   ، تامدخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن مادقا  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  کرادم و  اضما  دات و  پاچ و  هب  تبسن  یگدامآ  نتشاد  تروص  رد  یتسویپ ،  کرادم 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  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 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR یتراظن هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000044 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
NZR-N624-K832 لدم -  رظان  دنرب  - 

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

1401/04/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، تامدخ تامدخ ناونع : : ناونع 148148

NVRNVR یتراظن   یتراظن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 149149
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تسپ لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5416937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  قرب  تنرتنیا  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاسیسات  هتشر  رد  رهام  ورین ی  رفن  کی  هب  زاین  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد زاین  لاس  کی 

1101001300000011 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسپ یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
رفن 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب نابیتشپ  ناونعب  هریغو  قرب  تنرتنیا  هکبش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تاسیسات  هتشر  رد  رهام  ورین ی  رفن  کی  هب  زاین  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن لرتنک  ار  هکبش  هنازور  یتسیاب  مالعتسا  هدنرب  دراد  زاین  لاس  کی  تدم 

7591863314 یتسپ :  دک  ناتسلگ 14 ،  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229001-074 :: 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

یلامش ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپریواصت لیاف و  قبط  رورس  قاتا  رد   DCIM متسیس یارجا  درادناتسا  لمعلاروتسد و  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003211000011 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعنص نامزاس  زا  ار  زاین  دروم  تاعطق  دیلوت  زوجم  دیاب  مالعتسا  هدنرب  دنشاب و  یناریا  تسیاب  یم  امتح  روکذم  تازیهجت  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن هیارا  تمیق  تسیل  هارمهب  تراجت  ندعم 

9418775161 یتسپ :  دک  مایق 6 ،  یوربور  یبونج  مایق  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222301-058  ، 31667200-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724839-058 :: 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

قرب قرب تنرتنیا   تنرتنیا هکبش   هکبش هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تاسیسات   تاسیسات هتشر   هتشر ناونع : : ناونع 150150

رورس رورس قاتا   قاتا ردرد     DCIMDCIM  متسیس متسیس یارجا   یارجا درادناتسا   درادناتسا وو   لمعلاروتسد   لمعلاروتسد تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 151151
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصاصتخا  طیارش  ساسا  رب  یتبقارم  یتظافح و  یماظتنا ، روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003277000004 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 66123211  هب  بیبطروپ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش یم  هتفریذپ  ربتعم  نیمضت  یاراد  تاداهنشیپ  طقف 

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ متسر  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شاپ  یارب  نآ  دیرخ  لکد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093129000031 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  دابا  متسر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4464133141 یتسپ :  دک  دابآ ،  متسر  یرادرهش  - دابآ متسر  رهش  - رابدور ناتسرهش  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3467223-013  ، 34672223-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34672221-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتبقارم یتبقارم وو   یتظافح   یتظافح یماظتنا ، ، یماظتنا روما   روما ناونع : : ناونع 152152

یریوصت یریوصت شاپ   شاپ یارب   یارب نآنآ   دیرخ   دیرخ وو   لکد   لکد ناونع : : ناونع 153153
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم مب  یرادرهش  رابنا  لیوحت  / یتسویپ لیاف  قبط  الاک  ملق  دادعت 14  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090062000019 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5364-HPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یسررب  تسویپ  ملق  تسرهف 14  / دامرف لصاح  سامت  هرامش 09132468024  اب  یریگیپ  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: 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

.دشابیم .دشابیم مبمب   یرادرهش   یرادرهش رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت // یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط الاک   الاک ملق   ملق   1414 دادعت   دادعت // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 154154
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  ساسا  رب  بالضاف (  هناخ  هیفصت  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( ددرگ جرد  دک  ناریا  رد 

1201007008000139 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ( ددرگ جرد  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  ساسا  رب  بالضاف (  هناخ  هیفصت  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  لک  غلبم  تسویپ )  لیاف  ساسا  رب  بالضاف (  هناخ  هیفصت  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: 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

ردرد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لکلک   غلبم   غلبم تسویپ )  )  تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   بالضاف (  (  بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( ددرگ ددرگ جرد   جرد دکدک   ناریا   ناریا

155155
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ 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   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003254000036 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تخب کین  نیسحریما  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD25EZRS لدم  TB 2/5 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

رهم یئاباب 
ددع 30 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/04/13 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613157 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ، نامزاس  یزوریپ - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223000-038  ، 32223100-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221801-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجیلد یرادرهش   :: 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   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  تروپ  چیئوس 4  لسکیپاگم و  تلاب 8  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005666000021 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   WEST CORAL یتراجت مان   FEP-0612 لدم تروپ  هکبش 4  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2128LR3-DPF28M-F لدم لسکیپاگم  تلاب 8  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/12 زاین :  خیرات 

ناجیلد رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم زا  روکذم  دیرخ  تخادرپ  .دامن  یراذگراب  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  هگرب  افطل  .دشاب  یم  اهب  مالعتسا  هگرب  لمع  کالم  تسا و  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یباسحیذ 

3791918181 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  ناجیلد ، رهش  یزکرم ، ناتسا  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44228333-086  ، 44223636-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44228808-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5415651 یرهش  شیاپ  متسیس  زیلانآ  هحفص 30)هرواشم و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبرود5417273 شیاپ 2- نیبرود  -1 تسویپ :  تسیل  تاصخشم  دادعت و  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 
ادص ردروکر  ناوخ 3- کالپ 

هحفص 83) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5415257 یتراظن و  متسیس  هحفص 104)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تروپ تروپ   44 چیئوس   چیئوس وو   لسکیپاگم   لسکیپاگم   88 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 157157

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 " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5416582NVR یتراظن هحفص 104)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هتسبرادم5417242 نیبرود  بصن  هحفص 104)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5417047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  گرب  قبط 1  قیرح  افطا  لوسپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000256 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
دارآ هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  ایاب  یتراجت  مان   kg 6 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ نامتخاس 
لوسپک 57 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  گرب  قبط 1  قیرح  افطا  لوسپک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

5416673FM200 کیتاموتا قیرح  افطا  مالعا و  هناماس  یحارط  هحفص 38)هبساحم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5417047 روتکاف  شیپ  گرب  قبط 1  قیرح  افطا  لوسپک  هحفص 115)دیرخ  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ گرب   گرب   11 قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

نآ5415338 رازفا  مرن  بایدود و  هحفص 38)رتلیف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دانسا5415528 رد  یمالعا  تایئزج  طیارش و  قبط  قیرح  ءافطا  لوسپک  ینابیتشپ  ژراش و  سیورس ، 
تسویپ

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5416673FM200 کیتاموتا قیرح  افطا  مالعا و  هناماس  یحارط  هحفص 38)هبساحم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5417305NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  هحفص 38)دربردام NSC 1060 و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

نآ5415338 رازفا  مرن  بایدود و  هحفص 38)رتلیف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5415450 مالعا  یاه  متسیس  هب  طوبرم  لگناد   LFAP & EWSD(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5416607 مالعا  متسیس  بصن  تایلمع  هحفص 10)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکیتسالپ5417152 سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  هحفص 38)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5417305NSC رگشیامن هحفص  یزکرم NSC و  هدنزادرپ  هحفص 38)دربردام NSC 1060 و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبرود5417273 شیاپ 2- نیبرود  -1 تسویپ :  تسیل  تاصخشم  دادعت و  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 
ادص ردروکر  ناوخ 3- کالپ 

هحفص 83) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 مشچ   مشچ  "  " 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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبرود5417273 شیاپ 2- نیبرود  -1 تسویپ :  تسیل  تاصخشم  دادعت و  قبط  زاین  دروم  یاهالاک 
ادص ردروکر  ناوخ 3- کالپ 

هحفص 83) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

یناشن5415334 شتآ  یاه  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5415785MULTI GAS DETECTOR MSA(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکیتسالپ5417152 سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  هحفص 38)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

یناشن5417045 شتآ  روتکتد  هتسب -  رادم  نیبرود  لانرتسکا -  کسید  هحفص 38)دراه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 120 ھحفص 117 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزکرم

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5415557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار هلاسکی  ینابیتشپ  ، هلاسکی ربتعم  یتناراگ  ، بصن هارمه  هب   Synology DiskStation DS920+ لدم جیروتسا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یدقن تخادرپ  ) دشاب یزکرم  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات 

1101003229000036 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

(NAS  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش قباطم  الاک  دیرخ  ددرگ ) یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیاریغ  رد  تسا  یمازلا  هدننک  نیمات  زوجم  یراذگراب   ) دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  لیاف 

3818953111 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  لک  هرادا  یگنهرف  ثاریم  نادیم  یتشهب  دیهش  کرهش  وکپه  نابایخ  کی  زاف  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3121904-0863  ، 33121904-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33121907-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

5415557(NAS  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هحفص 118)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ییوزاب5416401 دنب  هار  یکیلوردیه  - یتینما  دنب  هحفص 83)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5416583FAAC دنب هار  یکینورتکلا  هحفص 83)دربرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کالپ5416855 جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 83)هخسن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( NASNAS  ) ) هکبش هکبش هبهب   لصتم   لصتم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

ییوزاب5416401 دنب  هار  یکیلوردیه  - یتینما  دنب  هحفص 83)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کالپ5416855 جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 83)هخسن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرب5417089 دنبهار  هحفص 83)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " 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

یناگیاب5415896 یلیر  هسفق  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 99) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   88 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

نآ5415338 رازفا  مرن  بایدود و  هحفص 38)رتلیف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5415450 مالعا  یاه  متسیس  هب  طوبرم  لگناد   LFAP & EWSD(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تساوخرد5415536 قباطم  رابخا  یکینورتکلا  نتلوب  لاسرا  هیهت و  هحفص 22)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5415930 نویساموتا  رازفا  مرن  سمش  لوژام  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5416073 مرن  یاقترا  هحفص 22)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5416221 دروم  اداکسا  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالپ5416855 جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 83)هخسن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروآ5416867 نف  تازیهجت  تاعطق و  هحفص 22)دیرخ  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 " ) " ) 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

کناب5415584 بختنم  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس5416610 رد  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 20)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

تانبرک5415567 یلپ  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 99) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " 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

کالپ5416855 جارختسا  یعونصم  شوه  )RFID ناوخکالپ و هیاپ  رب  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  هحفص 83)هخسن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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